
ЖенитеЖените в ядрената областв ядрената област
В търсене на историята  В търсене на историята  



НАЧАЛОТОНАЧАЛОТО

“ Жени за Енергия” – 1982 г. Швейцария

Ирене Еигертер

Агнета Раизинг

“ Жени и Енергия” – 1988 г. Швеция

PIME 1988 г. – “Разум срещу Емоция”



PIME PIME 1989 1989 
Кръгла маса на тема: “Жените и ядрената енергия”Кръгла маса на тема: “Жените и ядрената енергия”

Дискусионни въпроси:Дискусионни въпроси:

-- ЗащоЗащо жените в сравнение с мъжете пожените в сравнение с мъжете по--малко малко 
подкрепят използването на ядената енергия?подкрепят използването на ядената енергия?

-- КаквоКакво ние жените  можем да направим за да ние жените  можем да направим за да 
променим безпокойството и страховете на обществото от променим безпокойството и страховете на обществото от 
приложението на ядрените технологии?приложението на ядрените технологии?

НАЧАЛОТОНАЧАЛОТО



СеминарСеминар на темана тема : : “Жените в Ядрената енергетика““Жените в Ядрената енергетика“
организиран  оторганизиран  от Европейското Ядрено ДружествоЕвропейското Ядрено Дружество
26 януари 1990 г. Аскона, Швейцария26 януари 1990 г. Аскона, Швейцария

Заключения:Заключения:

Жените ядрени специалисти имат важна мисия. Жените ядрени специалисти имат важна мисия. 
Те трябва да станат повече Те трябва да станат повече видимивидими, да протегнат ръка към   , да протегнат ръка към   
обществото и по този начин да предадат човешко лице на обществото и по този начин да предадат човешко лице на 
ядрените и радиационните технологииядрените и радиационните технологии ..

НАЧАЛОТОНАЧАЛОТО

Колет Люине



1992 г., Хелзинки1992 г., Хелзинки –– Среща на жените ядрени специалисти Среща на жените ядрени специалисти 
организирана  от Групата на жените “Енергиен канал” към организирана  от Групата на жените “Енергиен канал” към 
Финландското Ядрено Дружество. Финландското Ядрено Дружество. 

Решения :Решения :
1. 1. Да се създаде организация на жените работещи в ядрената Да се създаде организация на жените работещи в ядрената 
област.област.
2. 2. Избрана е Ръководна група в съставИзбрана е Ръководна група в състав : : 
Ирене Ирене ЕигертерЕигертер (Швейцария), (Швейцария), Франс БресФранс Брес--ТутиноТутино (Франция), (Франция), 
Марке ХайниненМарке Хайнинен (Финландия), (Финландия), Савине КнапСавине Кнап (Германия) и (Германия) и Агнета Агнета 
РаизингРаизинг (Швеция)(Швеция)

27 ноември 1992 г. 27 ноември 1992 г. –– Среща на Ръководната група в Цюрих, Германия  Среща на Ръководната група в Цюрих, Германия  

СЪЗДАВАНЕТОСЪЗДАВАНЕТО



КОНСТИТУЦИОНАЛНАКОНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕЩА НАСРЕЩА НА WiNWiN
На 31 януари 1993 г. в първия ден на откриването на  PIME в Карлови 

Вари, Чехия се провежда Конституционната среща на WiN.

В основаването на организацията участие вземат 40 жени от              
22 държави включително и представителки от Канада и САЩ.

Решения:
Приет е Устава и логото на WiN – усмихнатия атом  
Провеждането на Годишна среща на членовете на WIN
Издаването на бюлетин на WiN – WINFO

Избрана е Ирене Еигертер за президент на WIN и нови членове на 
Лидерската група



КОНСТИТУЦИОНАЛНАКОНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕЩА НАСРЕЩА НА WINWIN



WiN е международна организация на жените 
професионално работещи в областите на 
приложения на ядрената енергия и радиация.

СТАТУССТАТУС

ОСНОВНАОСНОВНА ЦЕЛЦЕЛ
WiN има за цел да даде своя принос за обективно 
информиране на обществеността, особено на 
жените, относно ядрената енергия и радиация.



““ WiNWiN е друг начин да се е друг начин да се 
говори  за ядрената енергия”говори  за ядрената енергия”

Мартине Грифон Мартине Грифон -- ФукоФуко
първата жена управител на Атомна централа първата жена управител на Атомна централа 

((Le BlayaisLe Blayais NPP NPP –– FranceFrance))



8 юли 1993 г. в Париж се провежда Първата Годишна среща на 8 юли 1993 г. в Париж се провежда Първата Годишна среща на WiNWiN, , 
която свързва идеите с действие. Присъстват 100 жени, сред коитокоято свързва идеите с действие. Присъстват 100 жени, сред които е и е и 
Раделина Трантеева от АЕЦ “Козлодуй” Раделина Трантеева от АЕЦ “Козлодуй” 

Председателят на Информационния комитет на Европейското Ядрено Председателят на Информационния комитет на Европейското Ядрено 
Дружество, гДружество, г--н Хуани Сантахолма е избран за почетен член на н Хуани Сантахолма е избран за почетен член на WiNWiN за за 
активната му  подкрепа и съдействие при основаването на активната му  подкрепа и съдействие при основаването на 
организацията.организацията.

ПЪРВАПЪРВА ГОДИШНА СРЕЩА НАГОДИШНА СРЕЩА НА WiNWiN



1994 1994 –– ГерманияГермания 2003 2003 –– САЩ САЩ 
19951995 –– ШвецияШвеция 2004 2004 –– Япония Япония 
1996 1996 –– РусияРусия 2005 2005 –– Република ЧехияРепублика Чехия
1997 1997 –– ИспанияИспания 2006 2006 –– КанадаКанада
19981998 –– ТайванТайван 2007 2007 –– ИндонезияИндонезия
1999 1999 –– САЩ                           2008 САЩ                           2008 –– Франция Франция 
2000 2000 –– Финландия                2009 Финландия                2009 –– САЩ САЩ 
2001 2001 –– Корея                          2010 Корея                          2010 –– Корея Корея 
2002 2002 –– Франция                    Франция                    2011 2011 -- БългарияБългария

ГОДИШНИГОДИШНИ СРЕЩИ НАСРЕЩИ НА WiNWiN



1995 г. 1995 г. –– Швеция Швеция 

ГОДИШНАГОДИШНА СРЕЩАСРЕЩА НА НА WiNWiN



1993 г.1993 г.
22 държави22 държави

ии
145 членове145 членове

20201010 г.г.
8800 държавидържави

ии
33008800 членовечленове

WiNWiN СЕ РАЗРАСТВАСЕ РАЗРАСТВА



ПРЕЗИДЕНТИТЕПРЕЗИДЕНТИТЕ НА НА WiNWiN

Ирене Еигертер
1993 - 1996

Агнета Раизинг
1996 - 2000

Аник Карнино
2000 – 2004

Йонко Огава
2004 - 2008

Черил Богест
2008 -



ПрезПрез 1992 г. Ръководната група на първата си среща, точно преди 1992 г. Ръководната група на първата си среща, точно преди 
Конституционалната среща в Карлови Вари включва връчването на Конституционалната среща в Карлови Вари включва връчването на 
Годишната награда на Годишната награда на WiNWiN, като част от бъдещите  годишни  работни , като част от бъдещите  годишни  работни 
програми  на програми  на WiNWiN.  .  
През 1995 г. на Годишната среща в Швеция се определят правилата,През 1995 г. на Годишната среща в Швеция се определят правилата,
по които ще се връчва наградата. по които ще се връчва наградата. 

ГОДИШНАГОДИШНА НАГРАДА НАНАГРАДА НА WiNWiN

Първата награда на WiN се връчва през 1996 
г. на Годишната среща в Русия.

Наградена е Людмила Колешникова, чието 
най-голямо постижение е уговарянето на 
Националната Руска Телевизия да излъчи 
видеофилма на WiN – “Две жени в ядрената 
област”, последван от панелна дискусия.



НаНа церемония състояла се на                                церемония състояла се на                                
8 септември 2005 г.8 септември 2005 г.,,

Председателят на Международната Ядрена Председателят на Международната Ядрена 
Асоциация,  гАсоциация,  г--н Хосе Гонзалез връчи н Хосе Гонзалез връчи 

Годишната награда на Годишната награда на WNAWNA заза
“Бележит принос към мирното използване “Бележит принос към мирното използване 
на Ядрените технологии” на на Ядрените технологии” на WiNWiN GlobalGlobal..

НАГРАДАНАГРАДА ЗАЗА WiNWiN

Връчени са и                            
17 индивидуални награди на 
жени с  доказани отлични 
постижения и  управленски 
качества в ядрената област.        
От които седем са на жени 

членове на WiN.



Това е само малка част от историята на WiN -
Началото.

От нас зависи дали  ще участваме в 

писането на бъдещата  история на 

“Жените в ядрената област”


