RETEAUA NATIONALA A ORGANIZATIILOR DE/PENTRU FEMEI- RNOFR
16 ZILE DE CAMPANIE CONTRA VIOLENTEI INDREPTATE IMPOTRIVA FEMEII
Stimati invitati,
Dragi prietene si prieteni,
Suntem astazi in penultima zi din cele 16 zile de Campanie contra violentei indreptate
impotriva femeii Este o Campania internaţională pentru educaţia activă la NONVIOLENŢĂ initiata in SUA de catre Center for Women's Global Leadership si
promovata in Romania de Reteaua Nationala a Organizatiilor de/pentru femei .
Aceasta campanie este organizata international pentru a constientiza si incrimina
toate formele de violenta contra femeii.
Statisticile cu privire la violenta domestica sunt ingrijoratoare: peste 90% dintre agresorii
femeilor sunt barbatii, una din cinci femei este abuzata de catre partenerul ei si aproape
jumatate din femeile ucise au fost omorate de catre sotii lor.
Campania se desfasoara in intreaga lume, de12 ani, in mai mult de 100 de tari si
implicind mai mult de 1, 000 persoane si organizatii.
Incepe simbolic pe data de 25 Noiembrie marcind Ziua internationala a Combaterii
Violentei impotriva femeii si se termina in 10 Decembrie Ziua Internationala a
Drepturilor Omului
Anul acesta Campania se desfasoara sub sloganul:
,, Sa cream o Cultura care sa spuna NU Violentei impotriva femeii’’
Evenimentul la care sunteti invitati astazi de catre RETEAUA NATIONALA A
ORGANIZATIILOR DE /PENTRU FEMEI DIN ROMANIA, structura de comunicare ,
informare si suport reciproc a miscarii de femei din Romania , doreste sa va implice in
programe de eliminarea a tuturor formelor de violenta incercind sa sensibilizeze opinia
publica si mass-media cu privire la acest fenomen.
Am primit cu bucurie propunerea .Asociatiei culturale a femeilor din teatru
"IF.../DACA...Pentru femei", membra RNOFR de a prezenta spectacolul 4M(others)
Un spectacol dupa "Four Portraits of Mothers" de Arnold Wesker.
Un spectacol care imbina proza dramatica si dansul de cabaret.
Un spectacol reconfortant, ironic, relaxant care combate subtil orice forma de violenta
indreptata impotriva femeii. Trei recitaluri de actorie, trei mame, trei talentate
dansatoare va vor fermeca, in cele patru portrete de MAME.
Spectacolul va fi urmat de o discutie libera avind ca tema:
VIOLENTA INDREPTATA IMPOTRIVA FEMEII
Discutiile vor avea ca baza de pornire Agresiunea si violenta impotriva femeii
fie ea iubita, sotie, mama, colega de birou, subalterna, sefa, soferita, dama de
consumatie, studenta sau profesoara....-lista poate continua
Perceptia negativa bazata pe rasa, religie, limba, clasa, casta, cultura, statut de
emigrant sau refugiat, origine, orientare sexuala, virsta, stare a sanatatii si handicap.
Ati putea numi sau face o statistica a femeilor care au suferit de pe urma vilolentei in
ultimul an in comunitatea dumneavoastra?
Ati putea compune un poem , un cintec care sa ilustreze cum violenta a afectat viata si
destinul femeilor. Am putea compune acest cintec sau poem impreuna, ar fi un semn de
solidaritate si intelegere fata de suferinta atitor femei, atitor fiinte umane.

Nu in ultimul rind agresiunea fata de femei inseamna agresiunea fata de copii.
Sa nu uitam ca ei ne vor judeca.
Ma bucur sa fim azi impreuna si sa putem schimba informatii, sa impartasim
experiente, sa gasim noi metode si posibilitati de a castiga sprijin pentru programele si
activitatile noastre ulterioare!
Numai impreuna vom fi capabili sa eliminam discriminarea si sa consolidam
statutul femeilor care sunt talentate si intotdeauna pline de resurse.
VIOLENŢA ESTE PRETUTINDENI
Cine nu se confruntă sub o formă sau alta cu violenţa în căminul său, în cartierul său, la
locul de muncă sau la şcoală ... ? Cum să procedăm pentru a nu o mai provoca, pentru
a împiedica să acţioneze asupra noastră?
Aceste violenţe care se exprimă la nivel de individ sau de grup social sunt produsul unui
sistem inuman unde banul este rege. Este vital să învăţăm a ne modifica
comportamentul personal într-o direcţie non-violentă.
Este vital să acţionăm în faţa inegalităţilor, nedreptăţilor şi conflictelor sociale, folosind
metodologia pentru educaţie activă la non-violenţă.
Violenţa, problemă fundamentală de actualitate pe întreaga planetă, se dezvoltă în
mod periculos în cadrul fiecărei societăţi, invadând toate domeniile vieţii.
Nu este vorba numai de violenţa fizică, putem vorbi si despre o violenţă economică
care se exprimă prin exploatare, şomaj, condiţii precare de lucru, inegalităţi salariale,
acumulare de datorii, mizerie, foamete, angajarea de copii, etc. Şantajul, presiunea,
lipsa de comunicare, izolarea, resemnarea ... sunt violenţe psihologice. Discriminarea
femeilor, a tinerilor, a persoanelor în vârstă, a bolnavilor sau a handicapaţilor reprezintă
de asemenea o formă de violenţă.
Secretarul General, al Natiunilor Unite Kofi Annan, a declarat inca din 2000 ca
aceasta Campanie ofera o oportunitate de pornire in construirea noului Millennium,
liber de orice violenta indreptata impotriva femeilor si fetelor ,deschide o noua era in
care intreaga umanitate stie ca atunci cind se comite o violenta contra unei femeii, nu
exista nici o scuza sau motiv de toleranta
VIOLENTA IMPOTRIVA FEMEII constituie un obstacol major in realizarea egalitatii
dintre barbati fi femei . Se impune deci, dezvoltarea unei politici sustinute de combatere
a oricaror forme ale acestui fenomen incluzind aici si traficul de femei si prostitutia care
sunt violari flagrante ale drepturilor omului.
Societatile care doresc sa ajunga la un grad ridicat de stabilitate trebuie sa asigure
femeilor sentimentul de integritate si demnitate in propria lor tara.
Miscarea de femei din Romania face eforturi pentru influentarea autoritatilor, a massmedia si a opiniei publice in legatura cu necesitatea respectarii drepturilor femeii si cu
eliminarea saraciei si a violentei impotriva femeilor.
Cred ca ar trebui sa ne intrebam ce conexiuni dramatice sunt intre saracie , somaj,
lipsa de educatie ,alcool, droguri si violenta impotriva femeilor si copiilor

Exista oare in Romania, la 13 ani de la Revolutie programe de succes si solutii concrete
de prevenire si combatere a fenomenului?
Iata de ce RNOFR insista pentru crearea unei strategii nationale la care este gata sa
se implice prin cele aproape 40 se organizatii institutii care formeaza aceasta Retea
Noul secol necesita o noua abordare si noi moduri de a gandi si a actiona
De aceea dorim sa dezvoltam un plan care sa asigure mentinerea unui climat de
respect si sprijin reciproc , pentru promovarea unui statut adecvat pentru femeile din
Romania
Anul 2003 marcheaza cea de a 10-a Aniversare a Conferintei Mondiale a
Drepturilor Omului care a avut loc la Viena. Un important moment a fost documentul
prin care s-a stabilit ca drepturile femeilor si fetelor sunt inalienabile,si fac parte
integral si indivizibil din drepturile universale ale omului.
Din 1993 s-au facut pasi in continuare precum:
• 1993: Declaratia Eliminarii Violentei impotriva femeiii
• 1999: Adoptarea Protocolului optional in Conventia de eliminare a oricaror forme
de discriminare impotriva femeii
• 1995 Platforma de actiune de la Beijing Cea de a 4-a Conferinta Mondiala a
femeilor
• 1998: Adoptarea Curtii Internationale impotriva Criminalitatii
Acestea sunt rezultate concrete ale unei activitati intense pentru drepturile femeilor la
desfasurate de catre organizatii la nivel local, national si international
Femeile reprezinta o resursa esentiala pentru orice societate. ROMANIA are
nevoie de puterea miscarii de femei si noi, prin RNOFR vom repeta acest lucru pana
cand va deveni de necontestat pentru oricine, intrucit noi, femeile reprezentam si am
reprezentat sensibilitatea si tenacitatea in istoria, cultura si chiar si in politica tarii
noastre, atunci cind ni s-a permis.
RNOFR va lansa cateva actiuni pentru a se asigura ca problema egalitatii de
gender este luata in considerare si mai ales ca femeile insele isi asuma aceasta
provocare.
Cu aceasta ocazie va invitam sa participatii si la Masa rotunda din data de
10 decembrie a.c. ora 15,30 la sediul A.F.R. ( str.Victor Eftimiu 2 etj.6
cam.400-401) organizata de RNOFR cu ocazia Zilei Internationale a Drepturilor
omului . Se vor discuta pe larg probleme legate de drepturile femeilor in Romania.
Suntem impreuna astazi si va multumesc tuturor celor care v-ati decis sa fiti
alaturi de noi, pentru a realiza un schimb benefic de experiente.Acesta poate contribui
in mod concret la consolidarea statutului femeii,la eliminarea oricarei forme de violenta
indreptate impotriva sa , astfel incat FEMEILE sa devina o forta in procesul de
stabilitate si prosperitate a Romaniei
Liliana Pagu, Presedinte ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA A.F.R.
Coordonator RETEAUA NATIONALA a ORGANIZATIILOR de /pentru FEMEI DIN
ROMANIA, -RNOFR

