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________________________________________________________________________
Stimata doamna Presedinte ANES,

ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA considera de bun augur participarea sa
la întâlnirea dintre ANES- organismul naţional de implementare şi societatea
civilă în vederea elaborării strategiei şi a priorităţilor naţionale necesare pentru
organizarea participarii Romaniei la Anul European al Egalitatii de Sanse pentru
Toti – anul 2007.
Este desigur momentul sa se faca propuneri concrete privind modalitatile in care
vom aplica in practica principiul egalitatii de sanse intre femei si barbati in scopul
eliminarii inegalitatilor de gen si a discriminarilor pe criteriu de sex.
Este nevoie de un cadru organizat in care reprezentantele miscarii de femei si
nu numai sa isi poata exprima punctele de vedere privind alcatuirea unor
programe privind promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati in scopul
eliminarii inegalitatilor de gen si a discriminarilor pe criteriu de sex, potrivit
Strategiei nationale pentru egalitate de sanse intre femei si barbati pentru
perioada 2006-2009 si a Planului general de actiuni pentru implementarea
strategiei nationale pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati pentru
perioada 2006-2009;
A.F.R., prima organizatie democrata a femeilor, cu activitate de 16 ani in
promovarea unui statut corespunzator pentru femeile Romaniei a desfasurat
programe specifice cu focus pe egalitatea de sanse intre femei si barbati punind
accent pe educatia adultilor,pentru o schimbare de mentalitate in societatea
romineasca .
Proiecte europene cu parteneri din Spania ,Italia , Franta , Grecia Finlanda ,
Portugalia , Ungaria , Socrates/Grundtvig2, precum ,, Eliminarea saraciei in
zonele dezvantajate prin dezvoltarea spiritului antreprenorial sau,,Promovarea
CETATENIEI EUROPENE ACTIVE’’ ne-au dat prilejul de a compara modalitati
de promovarea a conceptului de gender equality.
A.F.R. a se bucura de recunoastere internationala pentru activitatea sa
de promovarea a femeilor din Romania si a fost invitata sau a organizat diferite
evenimente externe bazate pe schimburi de experienta privind egalitatea de
sanse intre barbati si femei.

In Romania , A.F.R dezvolta si disemineaza experienta acumulata impreuna cu
membrele Retelei Nationale a ong-urilor de/ pentru femei din Romania ( 27
ong-uri)prin comunicare directa sau on-line.
Propunerile Asociatiei noastre se refera la proiecte in care dorim sa ne
implicam privind:
- Dezvoltarea unei platforme on-line pentru o comunicare optima si constanta,
pentru identificarea si contactarea posibililor parteneri pentru proiecte
internationale pe probleme de Gender
- Diseminarea experientei fiecarei organizatii, a know-how-ului privind
problemele specifice femeilor : reprezentarea lor relatiile cu autoritatile, proiecte,
promovarea si stimularea activitatilor antreprenoriale ale femeilor .
- Stimularea socializarii si a depasirii barierelor socio- culturale pentru femeile din
diverse regiuni ale tarii.
- Realizarea unui cadru ( centru pilot)in care femeile sa aiba posibilitatea de a
dezbate probleme si solutii specifice rolul lor , drepturile si obligatiile in raport cu
societatea.
- Constientizarea femeilor asupra rolului si potentialului lor.
- Stimularea organizatiilor nationale si internationale sa dezvolte politici de
egalitate de sanse intre barbati si femei eficiente si orientate spre rezultate
concrete.
Desigur ca dorim sa ne implicam si mai mult si in acest sens aveti mai jos o
propunere concreta de proiect pe care dorim s-o analizati pentru a fi prinsa in
propunerea de proiect a ANES !
PROPUNERE DE PROIECT
Infiintarea a unui centru-pilot coordonat de catre ASOCIATIA FEMEILOR DIN
ROMANIA si dezvoltat de organizatiile non-guvernamentale femei din Reteaua
National a ong-urilor de/pentru femei din Romania , in scopul promovarii in
mediile urban si rural a programelor de informare privind legislatia adaptata
cerintelor comunitare, cu accent pe egalitatea de gen si pe nediscriminarea intre
barbati si femei.
Relizarea unui dialog social in spiritul egalitatii de sanse intre barbati si femei din
perspectiva integrarii europene intr-o societate multiculturala, in scopul eliminarii
inegalitatilor de gen si a discriminarilor pe criteriu de sex, potrivit Strategiei
nationale pentru egalitate de sanse intre femei si barbati
In speranta ca acest Centru pilot va lua fiinta in 2007, si va fi coordonat de
A.F.R.doresc sa imi exprim increderea in eficienta
demersurilor Agentiei Nationale pentru Egalitatea de sanse
Cu stima ,
Liliana Pagu
Presedinte Asociatia Femeilor din Romania
Coordonator National al Retelei ONG-urilor de/pentru Femei din Romania

