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Din nou despre Drepturile omului si Democratie ... la 15
ani dela Revolutie!
ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA (A.F.R.) v-a invitat
azi vineri 10 decembrie 2004 la un Seminar International
organizat cu ocazia Zilei mondiale a Drepturilor Omului .
Evenimentul se desfasoara in cadrul proiectului :
CRESTEREA CONSTIENTIZARII DREPTURILOR OMULUI IN ROMANIA

initiat de AMNESTY INTERNATIONAL , Olanda ,care a dorit sa
implice 5 ong-uri rominesti ( A.F.R., SIRDO , Rromani Criss,
CREST, Amnesty International Romania) intr-o retea de aparare
a drepturilor omului in Romania
In cadrul acestui proiect s-au produs (in executie externa ,
intr-o maniera originala ca sugestie asupra respectarii
drepturilor omului in Romania! !) si s-au distribuit afise, si s-a
initiat un partneriat pe care-l dorim viabil in continuare.
Deasemeni salutam la acest seminar si partenerii A.F.R.
din Austria , Polonia si Ungaria care au fost invitati sa participe
la acest eveniment important, deoarece proiectul Socrates /
Grundtvig 2 , de invatare in partneriat pe care-l desfasuram anul
acesta se refera la un drept esential al omului , dreptul la o viata
decenta prin eliminarea starii de saracie .
Dorim ca sa initiem astazi cu dvs. o serie de discutii
deschise asupra modului cum la 15 ani din decembrie 1989
drepturile omului sunt respectate si aplicate in tara noastra si de
ce nu sa aflam dela invitatii nostri ce se intimpla in tarile din care
vin.

Totodata acest seminar este unul dintre activitatile
desfasurate de Asociatia Femeilor din Romania si Reteaua
Nationala a ong-urilor de/ pentru femei din Romania ( RNOFR) in
cadrul celor 16 zile de Campanie internationala impotriva
violentei asupra femeilor ( 25 noiembrie -10 decembrie 2004)
Exista o legatura simbolica intre violenţa asupra femeii si
drepturile omului, prin faptul ca actele de violenta reprezinta
grave incalcari ale drepturilor omului.
Obiectivele campaniei sunt constientizarea si lobby-ul
privind implicatiile fenomenului violentei in familie si necesitatea
eficientizarii legislatiei in domeniu.
Campania care s-a desfasurat in perioada 25 noiembrie 10 decembrie 2004 a fost realizata si sprijinita de mii de
organizatii care deruleaza o serie de activitati comune si
specifice in intreaga lume.
Este necesar sa se îmbunataţească legislaţia existentă,
astfel incat victimele violentei in familie si in general a tuturor
incalcarii drepturilor omului sa beneficieze de o protectie
reala.Sunt necesare mecanisme financiare concrete de
implementare a unor politici sociale adecvate.
Iar societatea civila are misiunea de a impulsiona
permanent acest proces si sa controleze modul in care se
desfasoara respectarea si aplicare in practica a drepturilor
omului. Este nevoie si de o campanie permanenta de
constientizare a populatiei in acest sens.
Salut participarea la acest seminar a reprezentanţilor
societăţii rominesti si europene pe care ii asteptam sa-si
prezinte punctele de vedere.
Deci , va invitam la dezbateri, intr-un domeniu atit de grav ,
cu privire la modul in care in Romania precum si in alte tari
europene sunt respectate drepturile omului.
Si mai ales trebuie sa stabilim impreuna ce avem de facut
mai departe !
ESTE MOMENTUL SA VA SPUNETI CUVINTUL!

Liliana Pagu , presedinte A.F.R.

