EGALITATE DE GEN
Interviu realizat doamnei Liliana Pagu, Presedinte Asociatia Femeilor
din Romania de catre Paul Ciocoiu, corespondent Romania pentru Southeast
European Times
Paul Ciocoiu (corespondent Romania): Raportul pe 2010 al Forumului Economic Mondial
privind egalitatea de sanse pune Romania pe locul 67, dintr-un total de 134 de pozitii.
Romania este devansata de Moldova si Bulgaria. Din perspectiva Dvs, in practica, unde se
gaseste conceptul de egalitate de sanse in Romania in acest moment? (ce s-a realizat pana
acum, ce ramane de facut etc).
Liliana Pagu (presedinte AFR): Conceptul -egalitatea de gen-este necunoscut, in sensul de
prezent efectiv pe agenda publica; doar ONG-urile stiu despre ce e vorba cu adevarat si nu
sunt multe. Nici macar in campaniile electorale tema nu apare (ceea ce spune foarte mult
despre raportarea la femei - ele nu exista ca electorat care merita cucerit, din punctul de
vedere al partidelor). Stam mai rau, in realitate, decat pozitia 67 o arata. Ea include cativa
indicatori care vin din trecut (accesul la educatie, de exemplu) si care sunt in cadere
libera; altii sunt fals interpretati (egalitatea relativa in privinta salariilor ignora faptul ca o
mare majoritate a femeilor nu sunt deloc pe piata muncii, se gasesc mai ales cele care au
studii, foarte multe dintre ele). A existat la un moment da o Agentie a egalitatii de sanse
ANES , care a fost desfiintata ( nici nu era prea eficienta si nu colabora cu ong-urile de femei)
Legea egalitatii de sanse este buna, doar pe hirtie, nu este cunoscuta de femei si nici nu se
face educatie in acest sens.
Paul Ciocoiu (corespondent Romania): Care credeti Dvs ca sunt principalele obstacole in
calea eforturilor de punere in practica a acestui concept?
Liliana Pagu (presedinte AFR): Lipsa unui cadru democratic autentic - partidele, sindicatele,
etc. nu sunt spatii de dezbatere si afirmare; bineinteles, lipsa de democratie agraveaza ceilalti
factori, prezenti si in alte parti - o anumita ierarhie a valorilor care face ca ceea ce este
considerat feminin sa fie tratat drept neimportant, nesemnificativ; anumite norme si obiceiuri
traditionale mentinute sau reinviate, biserica, saracia...Minimalizarea importantei ong-urilor
de femei , neluate in consideratie in cadrul dialogului social , chiar marginalizarea eforturilor
lor de a schimba mentalitati.

Paul Ciocoiu (corespondent Romania): In acelasi registru, credeti ca mentalitatea este
principalul obstacol?
Liliana Pagu (presedinte AFR): Mentalitatile se pot schimba mai usor decat credem (uitati-va
la schimbarile de atitudini in ultimii 20 de ani!). Nu exista vointa politica de schimbare!
Spaniolii nu erau mai evoluati ca mentalitate si au devenit una dintre cele mai progresiste tari
in materie de egalitate intre femei si barbati. Din pacate, in Romania inca exista stereotipuri
de nezdruncinat,femeia apare in media ca sex simbol, sau gospodina, in reclame, victime ale
violentei, false modele de reusita in viata vezi Columbeanu , Zavoranu etc. Adevarate femei
de succes sunt putin promovate ... nu fac rating.
Paul Ciocoiu (corespondent Romania): Cum caracterizati aceste eforturi la nivel politic (daca
ele exista)? Ati sesizat aceasta tema in retorica politica?
Liliana Pagu (presedinte AFR): Sublim dar... lipsind cu desavarsire. Tema este considerata
numai buna de pierdut alegerile de catre barbati; femeile din politica nu si-o asuma pentru ca
si-ar submina pozitia in fata barbatilor. Sunt doua trei politiciene care incearca, in zadar, sa
puna tema pe tapet, exista , la recomandare UE, 2 subcomisii de galitatea de gen, dar cu prea
putin impact in Parlament.
Paul Ciocoiu (corespondent Romania): Cum actionati Dvs pentru a oferi femeilor din
Romania sanse egale? (principalele masuri)
Liliana Pagu (presedinte AFR): Incercand ca in orice proiect sau program (vezi www.afr.ro
si www.afr2010.ro) interesele si punctele de vedere ale femeilor sa fie incluse; ne punem
mereu aceeasi intrebare: pe femei cum le afecteaza!? Este o intrebare la care cautam raspuns
si soluti de 21 de ani (dar raspunsul este mereu negativ). Actualmente, ca initiator al miscarii
de femei, lider in societatea civila, incerc sa scriu/vorbesc despre toate acele relatii, norme,
valori, institutii care trebuie desfiintate, modificate, schimbate pentru ca femeile sa se bucure
de statutul de cetatean egal; militez pentru cotele de reprezentare in politica, pentru o lege a
pensiilor corecta, impotriva violentei in familie si tacerii publice care o inconjoara, impotriva
ideii ca femeile pot fi marfa ca oricare alta.

