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Stimati prieteni, stimate colege,
Permiteti-mi sa va multumesc pentru prezenta dumneavoastra la seminarul
,,Probleme ale egalitatii de gen la 14 ani de Democratie in Romania''

eveniment care are o dubla semnificatie pentru asociatia noastra: implinirea
a 14 ani de existenta a asociatiei si nominalizarile pentru cele 10 diplome de
excelenta pentru implicare deosebita in dezvoltarea miscarii de femei in
Romania.

Ce reprezinta 14 ani la A.F.R?
A trecut mult timp ,de cind in timpul revolutiei ,am desfiintat structurile
comuniste ale miscarii de femei, pornind pe un drum deloc usor pentru a
construi un statut al femeilor intr-o Romanie democrata.
Este timpul sa privim inapoi cu incredere,si printr-o analiza lucida sa ne
recunoastem potentialul, pentru a creea o strategie necesara pentru viitor.
Este timpul sa ne consolidam fortele prin crearea de parteneriate cu alte
organizatii din tara si strainatate .
Este timpul sa gasim modalitati de lucru ,din ce in ce mai eficace ,cu
beneficiarii nostrii, sa vedem cum putem realiza o mai buna comunicare
intre noi si cu guvernantii si o imagine mai vizibila in mass media .
Iata deci directiile de dezvoltare ale asociatiei noastre pentru urmatoarea
etapa.
Cum vom rezolva aceasta?
A.F.R. ca prima organizatie democrata a femeilor din Romania dupa
1989, lider al societatii civile din tara noastra, al carei scop de 14 ani este
promovarea unui statut corespunzator pentru femeile din tara noastra are
obligatia de a consolida liantul miscarii de femei si speram ca astazi facem
inca un pas in aceasta directie.

In 14 ani de activitate asociatia noastra a reusit sa obtina o buna
audienta in rindul beneficiarelor ,datorata mai ales abordarii pragmatice a
problemelor cu care se confrunta femeile Romaniei; avem 9550 de membre
active si beneficiare in Bucuresti si 20 de filiale in judetele tarii.
In 2002 am initiat Reteaua Nationala a ong de/pentru femei reusind sa
facem o puternica punte de legatura intre organizatii, comitete, asociatii care
activeaza in beneficiul femeilor
Solidaritatea organizatiilor de femei si pentru femei se impune
imperativ in aceasta perioda dificila mai ales pentru femei.
Astazi ,la acest moment de bilant, dorim sa acordam celor care s-au
implicat in dezvoltarea miscarii de femei postdecembriste respectul cuvenit
prin nominalizarea pentru cele 10 diplome de excelenta
,,Probleme ale egalitatii de gen la 14 ani de Democratie in Romania''

Tema seminarului nostru este ampla.
Va invit deci sa va exprimati puncte de vedere care sa ne conduca la
solutii pentru cresterea gradului de constientizare a femeilor din Romania,
pentru a le determina sa dobandeasca si sa-si dezvolte abilitati proprii si sa-si
asume responsabilitatea unor schimbari pozitive atat in viata lor proprie, cat
si in comunitate.
Pe hirtie suntem cam 70 de organizatii de femei si pentru femei ,dar
cite mai functioneaza, ce probleme au si mai ales ce au realizat nu se
cunoaste decit din auzite , prea putine sunt vizibile si atunci numai local si
pentru scurt timp.
A.F.R. este interesata si va propune inca odata tuturor fortelor
implicate in promovarea statutlui femeilor in Romania un program sustinut
de parteneriat .
Noi venim in intimpinare cu toata experienta acumulata in programele
si proiectele desfasurate , cele mai multe cu participare internationala
precum:
•,,Cultura Pacii si Nonviolentei’’, training ( partener din Olanda)
•,,Managementul organizatiilor de femei’ ,seminar( partener din Elvetia)
•,,Femeile construiesc Pacea, in casa , in tara si in strainatate’’( parteneri
din Olanda si Norvegia)

•,, Armonie in Balcani’’ training si eveniment cultural cu parteneri din
Olanda,Canada Bulgaria si R.Yugoslavia
•,,Pentru un viitor comun’’ ,training cu partenere din R .Yugoslavia
•,,Diferite culturi pot face o Europa Unita’’proiect de educatie a adultilor
cu parteneri din Anglia, Italia si Ungaria( Portugalia in 2003)
•,,Importanta noii tehnologii in zonele rurale dezavantajate ‘’2002-2004
cu parteneri din Spania, Austria, Irlanda si Romania
• Viziunea Femeilor din Romania asupra Nonviolentei si Pacii , 2003 in
parteneriat cu IFOR din Olanda
• Activitati de training pe probleme de gender 2003-2004 cu parteneri din
Luxemburg, Italia , Belgia , Spania , Germania si Ungaria
• Femeile si dezvoltarea turismului rural proiect INTERREG cu parteneri
din Italia, Grecia , Polonia , Ungaria.
Ceeace am remarcat la 14 ani de activitate:
Cu toate succesele obtinute la nivel regional si international nu
consideram ca avem in Romania consideratia ce ni se cuvine si nici
sprijinul adecvat pentru realizarea programelor noastre.
Una dintre cauze este chiar in in faptul ca nu am actionat suficient
impreuna !
In Romania femeile reprezinta 51% din intreaga populatie insa, chiar
si dupa 14 ani de democratie, ele reprezinta inca o “majoritate
minoritara”care asteapta sa-si ocupe locul cuvenit in societate.
Femeile din Romania , ca si cele din tarile Est-central Europene, sunt
inca putin reprezentate in politica si in procesul de luare a deciziilor .Nu este
un secret ca miscarea de femei nu este suficient implicata ca partener direct
in dialogul cu guvernantii in Romania .
Ce pot face femeile pentru a schimba aceasta situatie?
Ce folos ca avem o legislatie buna daca nu avem structuri care sa o puna in
practica iar noi nu suntem invitate sa preluam o serie de sevicii care sa
faciliteze aplicarea sa
Femeile pot insa actiona pentru a-i determina pe guvernanti sa tina
cont de ceea ce ele doresc. Pana cand guvernantii nu vor intelege ca femeile
vor ca anumite schimbari sociale sa aiba loc nu doar in beneficiul lor, ci si al
familiilor si copiilor lor, toate declaratiile promitatoare nu vor valora mai
mult decat hartia pe care au fost scrise.
Noi, femeile, nu suntem inca suficient de constiente de forta pe
care o reprezentam si ezitam sa actionam ca atare.

Trebuie sa ne implicam mai mult ca factor de decizie , pentru ca
suntem capabile sa garantam ,asa cum am dovedit-o in nenumarate rinduri,
unitatea si integritatea unei societati in perioade de criza sau in timpul unor
catastrofe.
Fidela sloganului sau ,, AJUTA-MA SA TE AJUT ‘’A.F.R
relanseaza astazi, la implinirea a 14 ani de activitate, ideea parteneriatului
pentru realizarea de programe comune .
Dorim sa credem ca acest indemn catre alte organizatii/institutii din
Romania de a dezvolta programe in retea o va face viabila , credibila ,
pentru a nu ni se reprosa mereu ca nu putem colabora ,pretext pentru a nu fi
sprijinite sa ne dezvoltam activitatea
Noul secol necesita si in Romania o noua abordare si noi moduri
de a gandi si a actiona.
Nu trebuie ignorat faptul ca ca miscarea de femei reprezinta o resursa
esentiala pentru societatea romineasca .In Europa organizatiile de femei
sunt incurajate in dezvoltarea lor pentru ca femeile reprezinta un factor
important in societate , acest lucru este important si pentru Romania in
procesul de integrare europeana.
Doresc sa inchei prin a va solicita sa exprimati prioritati , solutii si
modalitati de lucru impreuna. Este timpul sa progresam pas cu pas si ne
vom dezvolta abilitatile de COMUNICARE pentru a fi mereu informate si
prezente
La 14 ani de activitate Asociatie noastra a dovedit ca directia sa de
dezvoltare este justa , dar mai avem inc multe de indeplinit.
Cine doreste sa ne faca propuneri pentru este binevenit , cine doreste
sa sprijine ideea de partneriat este invitat sa se implice in actiunile Retelei
Astazi nu mai avem mult timp sa ne mai lamentam. Trebuie sa ne
dovedim intii noua si apoi celorlalti ,ca miscarea de femei in Romania este
bine organizata si poate accede la dialog si decizie.
Liliana Pagu,
presedinte A.F.R.
Coordonator al Retelei Nationale a organizatiilor de/pentru femei din Romania

