INVITAȚIE DE PRESĂ
Seminar public: ”Violența sexuală: de la tăcere la politici pentru siguranța femeilor”
Rețeaua informală “Rupem tăcerea despre violența sexuală” alcătuită din 14 organizații
neguvernamentale care promovează egalitatea de gen și acționează împotriva violenței asupra
femeilor, vă invită marți, între orele 9:30 și 14:00, la Hotel Capitol din București, să luați parte la
seminarul public ”Violența sexuală: de la tăcere la politici pentru siguranța femeilor”, unul
dintre cele mai importante evenimente publice din ultimii ani având ca temă problema violenței
sexuale în România.
Evenimentul va aduce împreună reprezentanți ai instituțiilor publice precum Departamentul
pentru Egalitate de Șanse între Femei si Bărbați, Parlament, Ministerul Public, Autoritatea
pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopții, Poliție etc. și reprezentanți ai ONG-urilor din
rețea pentru un dialog legat de drepturile și asistența victimelor violenței sexuale. Dialogul se va
baza pe experiența de lucru de 12 luni a rețelei și pe analize elaborate de experți, documente ce
se găsesc la http://www.violentaimpotrivafemeilor.ro.
Seminarul va fi deschis de doamna Ioana Cazacu, Secretar de Stat în cadrul MMFPSPV,
Departamentul pentru Egalitate de Șanse Între Femei și Bărbați. Vor lua cuvântul din partea
Parlamentului României doamnele Gabriela Crețu, senatoare, și Gabriela Podașcă, deputată.
Experte ale asociației Stigamot din Islanda, Gudrun Jonsdottir și Anna Thora Kristinsdottir, cu
peste 25 de ani de experiență în asistarea victimelor violenței sexuale vor prezenta modelul lor
de asistare a victimelor.
Sesiunea I (ora 10 -11) Deschiderea Seminarului va avea rolul unei conferinte de presa unde
ziaristii sunt invitati sa adreseze intrebari vorbitorilor.
Prezența reprezentanților mass-media este binevenită pe tot parcursul evenimentului.
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AGENDA PROVIZORIE:
9:30 – 10:00 Înregistrare și Cafea de Bun Venit
Sesiune I
10:00 - 10: 10 Deschidere seminarului din partea organizatorilor
10:10 – 10:25 Ioana Cazacu, Secretar de Stat, Departamentul pentru Egalitate de Sanse Intre
Barbati si Femei, MMPSPV
10:25 -10:40 senatoarea Gabriela Cretu, perspective privind ratificarea si implentarea
Conventia CoE privind prevenire si combaterea violentei asupra femei si a violentei domestice
10:40 – 10:55 deputata Gabriela Podașcă
10:55-11:10 Prezentarea Apelului la Acțiune al rețelei Rupem tăcerea despre violența sexuală
11:10 – 11:30 Întrebări și discuții
Sesiune II Cine sunt victimele…
11:30- 11: 50 Hărțuită pe stradă? Există soluții – Lavinia Deac și Av. Cătălina Chiriță
11:50 - 12:05 Violența Sexuală în cifre și date – Emilia Elena Gavadia procuror sef birou
criminalistica Parchetul General
12:05 – 12: 15 Povestea Lacrămioarei, Ana Maria Ciobanu jurnalistă DoR proiect Toată Lumea
din Familia Noastră
12:15 – 12:30. Circuitul victimei in sistemul de protecție si asistență (IEESR)
12:30 – 12:45 Pauza de cafea
Sesiune III Nevoile victimelor:
12:45 -13:15 Prejudecățile definesc ce e violența sexuală (Blamarea victimei – Gudrun Jonsdottir
și Anna Thora Kristinsdottir - Islanda Stigamot)
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13:15 – 13: 25 Elemente de prevenire a violentei sexuale – IGP (TBC)
13:30 – 13:45 De la nevoi la soluții – cum rezolvam lipsa serviciilor?
13:45 – 14:00 Concluzii si intrebări (Irina si Daniela)
14:00 – 15:00 Pranz si Networking
Rețeaua informală ”Rupem Tăcerea despre Violența Sexuală” a fost creată în luna mai 2014, în
cadrul unui proiect finanțat de Fondul ONG în România. Organizațiile nonguvernamentale
membre ale rețelei sunt: Asociația pentru Libertate şi Egalitate de Gen (A.L.E.G.), Asociația
STIGAMOT din Islanda, Centrul Filia, Asociația Front, Asociația pentru Promovarea Drepturilor
Femeilor Rome E-Romnja, Asociația Transcena, Institutul Est European pentru Sănătatea
Reproducerii (IEESR), Asociația Femeilor Împotriva Violenței Artemis, Centrul Parteneriat pentru
Egalitate (CPE), Societatea de Analize Feministe AnA.
Pentru detalii suplimentare, persoană de contact: Irina Costache, mobil 0721.213.696, email
irinuca.costache@gmail.com
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