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Asociatia Femeilor din Romania si Reteaua Nationala a ong-urilor de/pentru femei se
pregatesc pentru participarea in Campania celor 16 zile de combatere a violentei indreptate
impotriva femeii din perioada 25 noiembrie- 10 decembrie 2003.
Campania de 16 zile se va face prin participarea a peste o mie de organizatii din aproximativ 130
de tari ! Violenta impotriva femeilor incalca drepturile omului si este un fenomen care persista
peste tot in lume.
Anul acesta se impliesc 10 ani dela adoptarea « Declaratiei si Programul de Actiune de la Viena 1993» semnata de 171 de state.
In iunie 1993 , reprezentanti ai natiunilor si ONG-urilor din toata lumea s-au reunit la Viena,
Austria pentru Conferinta Mondiala a Natiunilor Unite pe tema Drepturilor Omului. Aparatorii
drepturilor omului pe problema femeilor lucrasera timp de doi ani la nivel national, regional si
global pentru a face ca drepturile femeilor sa fie recunoscute acolo ca drepturi ale omului, si ca
violenta impotriva femeilor sa intre in discutie.
Documentul rezultat « Declaratia si Programul de Actiune de la Viena » semnata de 171 de state,
are un caracter istoric, prin evidentierea faptului ca violenta impotriva femeilor este un fenomen
care continua sa existe peste tot in lume, si prin apelul adresat guvernelor si Natiunilor Unite de a
actiona astfel incat asemenea violenta sa fie eradicata.
Documentul declara :
« Drepturile femeii si ale fetei sunt o parte inalienabila, integrala si indivizibila a drepturilor omului.
Violenta bazata pe diferente de gen, toate formele de hartuire si exploatare sexuala, inclusiv
acelea rezultate din prejudecati culturale si trafic international sunt incompatibile cu demnitatea si
valoarea persoanei si trebuie sa fie eliminate »
(Declaratia si Programul de Actiune de la Viena, 1993, )

Din anul Conferintei pana in prezent pasi importanti au fost facuti la nivel international in privinta
problemei violentei impotriva femeilor.
In decembrie 1993 Adunarea Generala a Natiunilor Unite a adoptat « Declaratia de Eliminare a
Violentei Impotriva Femeilor » .
In 1994 Comisia pentru Drepturile Omului a Natiunilor Unite a numit un raportor special in
problema Violentei impotriva Femeilor , a cauzelor si consecintelor ei, care sa monitorizeze
diversele manifestari ale acestui tip de violenta la nivel mondial.
In 1995 Natiunile Unite au organizat cea de-a patra Conferinta Mondiala privind problemele
femeilor, la Beijing, unde aparatorii dreapturilor femeii au cerut din nou ca guvernele sa ia masuri
concrete pentru a imbunatati statutul femeii. Documentul rezultat, « Programul de Actiune de la
Beijing » , includea un intreg capitol dedicat eliminarii violentei impotriva femeilor.
In 2000 Programul a fost revizuit de Adunarea Generala a Natiunilor Unite, iar documentul
rezultat cauta intarirea angajamentului guvernelor in vederea respectarii drepturilor femeilor, la
scara mondiala.

Au trecut 10 ani de la adoptarea Declaratiei de la Viena si a Declaratiei de Eliminare a Violentei
impotriva Femeilor si este timpul sa se vada cum anume incadrarea drepturilor femeilor in
drepturile fundamentale ale omului si diversele initiative internationale au afectat munca pentru
eradicarea violentei impotriva femeilor.
In mai multe tari s-au facut progrese.
In Ghana un program care combate violenta domestica folosind solutii bazate pe reactia
comunitatii, a fost initiat de curand in zona rurala.
In Fiji, in 1999 a fost infiintat Consiliul National de Consfatuire al Femeilor in cadrul Ministerului
Femeii si Culturii , care se intalneste cu reprezentante ale femeilor din intreaga tara.
In Croatia legea familiei a intrat in vigoare la 1 iulie 1999 si pentru prima data acolo sintagma «
violenta domestica » a fost mentionata intr-un document legal.
In SUA a fost infiintata o linie telefonica speciala pentru problema violentei domestice, in 1994ca
parte a Actiunii luate impotriva violentei impotriva femeilor. De atunci, pe aceasta linie au fost
preluate nu mai putin de 860000 de apeluri.
In Malaysia a fost adaugat la Constitutia Federala un amendament (in 2001) pentru a include
sexul, alaturi de religie, rasa si descendenta ca baza pentru non-discriminare.
Toate tarile latino-americane au acum o legislatie care condamna violenta domestica.
Cu prilejul celei de-a zecea aniversari a Conferintei de la Viena participantii sunt incurajati sa
reflecteze asupra progreselor si obstacolelor intampinate in propria lupta cu violenta impotriva
femeilor din acesti ultimi zece ani. Ca activisti din diferite locuri ale lumii, cu totii implicati in
aceeasi lupta, este extrem de important sa ne gandim de unde a pornit miscarea si incotro se
indreapta.
Ce progrese s-au inregistrat in Romania, in comunitatea, organizatia, regiunea dumneavoastra ?
Care sunt obstacolele majore pe care inca le intampinati ? Care credeti ca sunt aceste obstacole
la nivel mondial ?
Cum putem continua sa ne imbunatatim colaborarea ?
Continuand sa examinam critic aceste chestiuni putem sa ne imbunatatim competentele
organizatorice, sa depasim dificultatile si sa facem posibila schimbarea sociala.
Va asteptam sa participati alaturi de noi in acesta Campanie . Asteptam propuneri de activitati,
initiative , parteneriate in solutionarea problemelor si de stopare a fenomenului.

