Stimate membre A.F.R
Bine v-am gasit!
Aveti o solicitare mai jos din partea unei bursiere romince care ne-a
vizitat la sediu, sper sa o ajutati!Va rog trimiteti raspunsurile si la
A.F.R. pentru a evidentia activitatea voastra in asociatie sau Retea ,
Multumesc ,
Liliana Pagu

Interviu prin mail

Pe baza chestionarelor impartite la organizatia dumneavoastra in luna
septembrie, as vrea sa aflu mai multe despre relatia intre drepturilor
omului in societatea romanaesca.
Aceasta o sa incerc sa descopar prin intrebari despre munca
organizatiei dvs. Si prin cum a evoluat societatea romaneasca in acest
domeniu.
Raspunsurile dvs. vor reflecta opinile si experientele dvs. ca
persoane lucrand cu drepturile omului, anti-discriminare etc.

Interviul este anonim; in proiect nu se va afisa nici un nume, dar
pentru a identifica interviul mi-ar trebuie numele dvs.

V-a multumesc anticipat pentru ajutor!

-

Mai intai v-a rog sa imi spuneti cum va numiti si ce functie aveti:

1.Clementina Timus
Cercetator Stiintific Principal grad II ( fizician)
Membra AFR
2.Margareta Valcu
Asociatia femei pentru Viitor
O sa incep cu niste intrebari mai specific despre organizatia
dumneavoastra, urmand cu niste intrebari despre societate in mare si
evolutia acesteia in domeniul drepturilor omului ,de cand a inceput
negociarile cu Uniunea Europeana.

Cum de a ales organizatia dvs. sa lucreze cu aceste drepturi (Sau
in acest domeniu)? Ce v-a indemnat?
1.
AFR ca prima organizatia a femeilor din Romania imediat
inregistrata imediat in aprilie 1990 si ulterior Reteaua Organizatiilor
de Femei din Romania infiintata in 2002 si-a propus sa abordeze cat mai
multe aspecte legate de viata si preocuparile femeilor romane, de
grijile si neajunsurile cu care se confrunta intr-o societate in
tranzit de la una de tip totalitar la una democratica si sub acest
aspect problemele nu sunt de neglijat.
Organizatia a fost si in continuare este un membru activ al
societatii Civile participand la numeroase actiuni la toate nivelurile
in care se discuta aspecte legate de femei si nu numai.
In plus faptul ca femeile reprezinta un segment important cu
contributii esentiale in toate domeniile economic, social, cultural,
mai putin reprezentativ in politic- deci o importanta forta a natiunii
este de natura a incerca sustinerea constientizarii acestui important
rol in societate. Noi consideram ca este de datoria noastra de a
contribui prin expertiza pe care o avem ( suntem in general angajate in
propriile noatre profesiuni si activitati , iar parteneriatul la AFR
este voluntar)la diseminarea unei atitutdini active, constiente si
militante in societate. Participarea in proiecte nationale si
internationale ne-a largit mult orizontul de cunoastere de aflare a
posibilitatilor de a fi activ, de a contribui prin efortul propriu la
efortul comun de integrare in UE.
Lucrurile se leaga, se contureaza se dezvolta si evolueaza in
timp se transpun in activitati concrete, necesare grupurilor locale mai
mici sau mai mari, ecoul se extinde, prin selectia si promovarea
bunelor practici.
Cam acesta este punctul meu de vedere privind angajarea femeilor in
activitatile legate de drepturile omului
2. Mi-am dorit sa-mi aduc un aport la imbunatatirea calitatii vietii
femeilor din Romania,fiind constienta ca acest domeniu este mai putin
mediatizat si ajutat de institutiile statului. Prin proiecte,
parteneriate si mediatizare frmeile din Romania isivor capata locul
meritat in societatea romanesca.

- Care sunt motivele organizatiei dvs. de a folosi metodele care le
folositi pentru a promova anti-discriminarea si apararea drepturilor
(e.g. pentru ca este cel mai accesabil pentru cetateni etc. etc.)?
Asa cum am subliniat provenim dintr-un sistem totalitar in care a-ti
reclama dreptul nu era o practica uzitata, ba mai curand inabusita; e
cunoscut faptul ca cetatenii nu prea isi permiteau sa infrunte statul
( neavand sanse de castig) si ca atare necultivat spiritul de dreptate
oamenii s-au obisnuit ca nu are sens sa-si reclame drepturile, ca atare
nici sa le cunoasca foarte indeaproape.
Pe masura largirii cunoasterii si a contactelor cu societatea
democratica din alte tari aceste aspecte au inceput sa prinda alt
contur si responsabilizarea cetateanului sa devina o necesitate.

Solidarizarea in acest sens este necesara deasemenea,
Sa nu uitam ca spatiu Balcanic este inca unui tributar
mentalitatilor invechite in care rolul femeii este oarecum limitat la
spatiul familial nu la cel public si aceasta trebuie schimbat.
Sa nu uitam ca sloganul “ egalitatii in drepturi a barbatului si
femeii” era doar formal nu real in societatea comunista, ca vechile
mentalitati prelungindu-se au determinat ca in continuare rolul femeii
in politic sa fie rlativ redus in societatea romaneasca cu consecintele
firesti in sfera sociala. Actualmente inca f putine femei senator sau
parlamentare ( ajunse in Parlament nu totdeauna prin dovada meritelor
politice, ci mai curand ca recompensa pentru sprijinirea materiala a
partidelor politice sustinute) nu sunt cele mai reprezentative
militante pentru drepturile femeilor. Astfel este justificata
atitudinea necesat activa a ONG-urilor si altor organizatii implicate
in actiuni de promovare a drepturilor cetatenesti.
2.Motivul ar fi ca intr-o tara democratica daca nu respecti cel mai
elementar si mai importat drept,degaba mai ai organizatie Ong. Tocmai
de aceea am considerat ca prin discutii, proiecte seminarii si mass
media s-ar putea trezi societatea romanesca si ar acorda mai multa
atentie femeilor.
Am fost si sunt nemultumita de modul mediocru si
superficial de rezolvare in multe cazuri a problemelor
legate de drepturile si femeilor si ale minoritatilor

Ati observat vreo diferenta intre partile urbane si rurale a
socetatii romaniesti cand este vorba despre drepturile omului? (e.g
sunt mai multe cazuri in partile rurale etc etc.)?
Fireste ca exista mari diferente intre mediul rural si urban tinand
cont de marginalizarea satului romanesc, de faptul ca in timpul
comunismului s-a semnalat o migratie a fortei de munca de la sat spre
orasele care posedau unitati industriale.
Sa luam in considerare ca odata cu caderea cortinei de fier se constata
o puternica migratie a fortei de munca spre spatii europene in care
recompensele pentru aceeasi munca sunt mai avantajoase afara decat
inaunta; satele s-au depopulat sau contin segmete de varsta extreme :
batrani si tineri – se produc importante modificari in sfera
socialului, econimicului si nu mai putin a culturalului: cei plecati la
munca invata limba tarii unde muncesc, se confrunta cu legislatia
tarii, cu asigurarile sociale, prin legaturile cu rudele din tara sunt
o punte de transmitere a informatiei de raspaindire a unei alte culturi
a muncii a drepturilor samd. Prin banii pe care-i trimit acasa si-au
reconstruit casele si-au largit proprietatile, pot calatori isi
dezvolta orizontul....
2. Da, in mediul rural drepturile femeilor nu sunt
aproape deloc respectate, femeia fiind considerata si
acum "sclava" barbatului si a familiei.
>
De cand s-a infintat organizatia dvs, ati observat schimbari
in societate romaneasca in vederea drepturilor omului? Si ce schimbari
s-au facut?

1
S-au produs si se produc mereu transformari majore, atat sub
presiunea obligatiilor impuse de aderarea la UE, cat si al schimbarii
,(e adevarat, mai incet dar totusi a mentalitatilor).Romanii au inceput
sa-si reclame drepturile sa apeleze la justitie pentru a si le dobandi
si chiar la foruri internationale.
AFR a fost partener in proiecte initiate si sutinute de Amnisty
International, participa cu activitati la Ziua (zilele) Drepturilor
Omului.
2. Da se produc mereu schimbari, oamenii fiind mult activi char
pretentiosi as pute spune. Cunoscundu-si in mare masura drepturile si
obligatiile au devenit revendicativi si mai implicati.

Care grupuri de minoritati (e.g. romii, maghiari, persoane cu
handicap etc.) si/sau femei sunt cele mai mult vizibile/au cele mai
mult implicare in societatea romaneasca?

Personal nu a-si spune ca minoritatile din Romania sunt dezavantajante
noi avand una dintre cele mai democratice legi in aceasta privinta (
minoritatile sunt reprezntate si in parlament) au si organizatii
proprii care sustin pastrarea identitatii culturale etc. Sunt insa
minoritati ( mai ales cea maghiara) care au in baza unui suport
international si misiuni politice) desfasurand activitati si sustinute
campanii nu totdeauna onest justificate.
Cat priveste comunitatea de romi s-au facut majore investitii pentru a
li se asigura si impune accesul la educatie, la integrare pe piata
muncii de reducere a infractionalitatii celor neangajati in munca.
Desigur inca lucrurile nu sunt finalizate si se deruleaza actiuni de
recuperare a inapoierii acestora.
Din pacate ( este o parere personala) nu toti romanii sunt dispusi a fi
un exemplu pozitiv pentru minoritatea roma ci mai curand invers, luan
in considerare limbajul licentios adoptat de multi romani ( uneori ca o
sfidare a bunelor norme de civilizatie, sub justificare de
originalitate si fronda impotriva uzantelor conventionale).
Cat priveste persoanel cu handicap, din pacate neexistind O
TRADITIE SI PREOCUPARE ca in tarile cu democratii cultivate privind
integrarea acestora pe piata fortei de munca. Pe de alta parte o serie
de activitati special dezvoltate de unele comunitati de
handicapatinevazatori ( confectionare de perii, pungi alte obiecte) au
devenit nerentabile intr-o societate bazata pe performanta si
concurenta si nu totdeauna s-au gasit solutii inlocuitoare.
Inca Romania se confrunta cu trafic de persoane, prostitutie,
pedofilie, consumatori de droguri- segmente uneori in crestere victime
ale unor grupuri mafiote de profitori. AFR este partener cu Oficiul
pentru Combaterea Consumului de Droguri din Politia Capitalei, a fost
partenera in proiecte cu organizatii internationale implicate in
actiuni socile de lupta impotriva acestui flagel.
Si nu in ultimul rand AFR este implicat in problema luptei contra
violentei in familie, impotriva femeii si a copiilor.
2. Cele mai dezavantajate sunt femeile. O femeie se angajaza mai greu,
se remarca cu mult mai multa munca, este mult mai greu promovata si se
lupta si cu viata de familie unde este in mare masura abuzata.

Care dintre aceste grupuri de minoritati si/sau femei
considerati au mai multa "prioritate" in Romania?
Personal consider ca toate. Orice problema de discriminare are o
mare importanta, ca trebuie cunoscuta si rezolvata, dar aata depinde si
de educatia civica, care trebuie sustinut continuata si mai ales de
impunerea respectarii legislatiei.
Consider ca societatea civila trebuie sa se implice mult mai
sustinut in bunul mers al cetatii.
2. Practic nu ar trebui sa existe nicio forma de discriminare.
Legislatia ar putea echilibra foarte bine acest domeniu.

(campanii, legi, in mass media, prin programele derulate ).

Considerati faptul ca anul 2007 (anul egalitatii de sanse
pentru toti) va influenta asupra "prioritatilor "oferite anumitelor
grupuri de minoritati si/sau femei?
1. Da, desigur ca orice actiunede tip “ An al unei prioritati este de
natura a impulsiona interesul pentru rezolvarea unor probleme, pentru
activarea unor proiecte, finalizarea unor actiuni , initierea altora,
promovarea unor practici pozitive etc...
As crede ca principala prioritate ar consta in constientizarea tuturor
Romanilor asupra unui efort mai consistent si sustinut in ceea ce
priveste tinuta parteneriatului la Comunitatea europeana: mai multa
seriozitate, responsabilitate, respectarea angajamentelor, implicarea
profesionala, recunoasterea limitelor , cultivarea standardelor de
comportament civic iar nu asteptarea avantajelor fara efort.
Sloganul AFR “ Ajuta-ma sa te ajut” este in acest sens un imbold la
implicare, solidaritate si progres
2. Eu cosider ca se poate dar trebuiesc mai multe fonduri ca proiectele
sa poata fi derulate fara greutate si mai multe Ong-uri sa-si aduca
contributia la egalitate in sanse.

-

Care?

De cand a inceput Romania negociarile cu UE (in 1997), s-au
schimbat prioritatile societatii cu privire la drepturilor
minoritatilor/femeilor?
Ce schimbari ar putea fi?

Ati avea dumneavoastra alte
chestionar,interview sau proiect?

intrebari

cu privire la

Solicitarea de a se mentiona sursa informatiilor furnizate in orice
document in care vor fi cuprinse.
Doresc ca un exemplar din teza pe care o veti redacta si in care veti
utiliza aceste comentarii sa fie transmis si Asociatiei Femeilor din
Romania

-

Alte comentarii?

Va doresc succes in demersul intreprins si in masura in care exista
practici pozitive la care aveti acces sa ni le comunicati, comentati
transmiteti. Pastrarea legaturii cu AFR mi se pare o necesitate,
devenind implicit un partener al AFR,

V-a multumesc mult pentru timpul acordat!

Rucsi Sarbu
rucsi_s@yahoo.com

Universitatea Aalborg,
Danemarca
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