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Craiova,OCTOMBRIE 2003

NONVIOLENTA si PACE - VIZIUNEA FEMEILOR din ROMANIA
Stimati invitati,
Dragi prietene si prieteni,
Bine ati venit la evenimentul organizat de A.F.R in parteneriat cu International
Fellowship of Reconciliation ( Olanda) intitulat :

,,Viziunea Femeilor asupra Nonviolenţei şi a Păcii”
Acest eveniment face parte din Campania desfasurata de Asociatia Femeilor din
Romania sub sloganul,, Sa creiem o Cultura care sa spuna NU Violentei’’, campanie
de constientizare si incriminare a tuturor formelor de violenta in Romania in special a
celor indreptate impotriva femeii. Aceasta campanie se desfasoara inca din 1999 cind
A.F.R a organizat programe precum trainingul ,,Cultura Pacii si nonviolentei’’ ,,
Femeile construiesc Pacea in casa, in tara si in lume’’ in colaborare cu IFOR
( Olanda), ,,Armonie in Balcani ‘’ in parteneriat cu Fundatia Cultural Europeana
( Olanda) si parteneri din tarile balcanice.
Ne implicam in fiecare an in cele 16 zile de Campanie contra violentei indreptate
impotriva femeii organizata la nivel international.
Programul „Viziunea Femeilor asupra Nonviolenţei şi a Păcii”, organizat in
parteneriat cu International Fellowship of Reconciliation- IFOR( Olanda) se va
desfăşoara la Bucuresti in 27 octombrie ( in colaborare cu Reteaua Nationala a
Organizatiilor de/pentru femei -RNOFR) si la Craiova intre 29-31 octombrie (in
colaborare cu Asociatia ,, Tinerii lupta impotriva viciilor Mileniului 3’’) .
,,Viziunea Femeilor asupra Nonviolenţei şi a Păcii” este un program destinat să
furnizeze participanţilor cunoştinţele necesare, raţiunea şi voinţa pentru rezolvarea pe
cale paşnică a conflictelor, având ca scop prevenirea şi diminuarea violenţei în
comunităţi prin difuzarea conceptului de nonviolenta pe o largă arie socială.
Proiectul a fost creat pentru a ajuta participanţii să-şi consolideze cunoştinţele şi să
înţeleagă mai bine structura şi dinamica conflictelor şi a tuturor formelor de discriminare,
injustiţie şi violenţă şi să-şi dezvolte abilităţi, instrumente şi moduri de abordare
folositoare pentru construirea păcii, transformarea conflictelor,precum si pentru
dezvoltarea socială şi democratizare, realizate prin puterea femeilor.

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 soti .
Consideram ca orice incalcare a drepturilor femeii, copiilor sunt forme de violenta
impotriva drepturilor omului ,deaceea ne-am implicat si in Campania de sprijin a
mamelor in Romania, considerind ca incalcarea drepturilor lor de a creste copii
sanatosi este o forma de violentare a drepturilor omului.
Evenimentul la care sunteti invitati astazi de catre ASOCIATIA FEMEILOR DIN
ROMANIA si IFOR se bucura de sprijinul Retelei Nationala a Organizatiilor de /pentru
Femei din Romania, structura de comunicare , informare si suport reciproc a miscarii de
femei din Romania , care 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.
Astazi va invitam sa exprimati puncte de vedere asupra fenomenului violentei , sa gasim
impreuna modalitati de nonviolenta activa si de promovare a unei culturi a Pacii si
nonviolentei .
Discutiile care vor urma vor avea ca baza de pornire Agresiunea si violenta in
societate romineasca
Ati putea numi sau face o statistica a femeilor care au suferit de pe urma violentei in
ultimul an in comunitatea dumneavoastra?
Ce parere aveti despre modul in care violenta a afectat viata si destinul femeilor in
ultimii ani?Am putea compune un poem impreuna, ar fi un semn de solidaritate si
intelegere fata de suferinta atitor femei, atitor fiinte umane.
Si nu in ultimul rind, agresiunea fata de femei inseamna agresiunea fata de copii lor.
Sa nu uitam ca ei ne vor judeca.
Am considerat inca odata ca este necesar sa dezvoltam un parteneriat in acest proiect.
Iata dece programul „Viziunea Femeilor Asupra Nonviolenţei şi a Păcii” este destinat să
ajute practicanţii, politicienii, lucrătorii din domeniul social şi pe cei din componenţa
ONG-urilor să promoveze schimbarea în vederea dezvoltării comunităţilor, dar şi pentru
transformarea violenţei directe, structurale şi culturale.
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 in spiritul non-violenţei.
A sosit timpul sa dezvoltam o reţea ideală de promovare a nonviolenţei şi a cooperării
valorilor şi mentalităţilor şi să încurajăm rezolvarea pe cale paşnică a conflictelor la orice
nivel.
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.

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 copiilor , etc. Şantajul, presiunea,
lipsa de comunicare, izolarea, resemnarea ... sunt violenţe psihologice.
Discriminarea femeilor, a tinerilor, a persoanelor în vârstă, a bolnavilor sau a
persoanelor cu nevoi speciale reprezintă de asemenea o formă de violenţă.
VIOLENTA IMPOTRIVA FEMEII constituie un obstacol major in realizarea egalitatii
dintre barbati si 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 A.F.R. insista pentru crearea unei strategii nationale la care este gata sa se
implice intreaga societate civila.
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
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.
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

