ONG-uri membre ale ROMANIAN
WOMEN’S LOBBY:

1.Asociatia Clara
2. Asociatia „Centrul de
dezvoltare comunitara” Neamt
3. Asociatia „Femeia Conteaza”
4. Asociatia Femeilor Jurnaliste
din Romania „Ariadna”
5. Asociatia Femeile se Implica
(A FI)
6. Asociatia Femeilor din Mediul
Rural "Olga Sturdza"
7. Asociatia Femeilor si
Familiilor din Mediul Rural
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8. Asociaţia Iniţiativa Ajutor
Persoane Vulnerabile

Reacția European Women's Lobby si Romanian Women's LOBBY

9. Asociatia ImagIS

la lansarea „Uniunea Egalității: Strategia Egalității de Gen 2020-2025”

10. Asociatia pentru Libertate si
Egalitate de Gen

a Comisiei Europene - 5 martie 2020

11. Asociatia Pas Alternativ
12. Asociatia pentru
Promovarea Femeii din
România
13. Asociatia SEVA
14.Associazione Donne
Romene in Italia - A.D.R.I
15. Centrul de Afaceri MASTER
16. Centrul de incubare creativ
inovativ de afaceri CICIA
17. Fundatia Centrul de Mediere
si Securitate Comunitara
18. Fundația Corona
19. Fundatia Sanse Egale
pentru Femei
20. Societatea de Educatie
Contraceptiva si Sexuala
21. Societatea Doamnelor
Bucovinene

Bruxelles, 5 martie 2020 - Înainte de Ziua Internațională a Femeii, European Women's Lobby
(EWL) si Romanian Women's LOBBY salută Strategia privind egalitatea de gen prezentată
astăzi de Comisia Europeana drept cadrul politic principal pentru promovarea egalității între
bărbați și femei în UE. EWL împărtășește concluziile Comisiei Europene privind amenințările
grave la adresa drepturilor femeilor și fetelor în Europa: femeile și fetele constituie mai mult de
jumătate din populația UE, dar încă se confruntă cu o discriminare sistematică, stereotipuri și
bariere în toate sferele vieții din Europa si dincolo de aceasta.
Gwendoline Lefebvre, președinta European Women’s Lobby: „În calitate de președinta a
celei mai mari organizații de femei din UE, aș dori să salut Strategia de egalitate de gen publicată
astăzi de Comisia Europeană. Este un prim pas minunat pentru a accelera progresul asupra
drepturilor tuturor femeilor și fetelor din întreaga UE. Acum este timpul să transformăm cuvintele
în acțiune și să punem în aplicare aceste noi angajamente. EWL va monitoriza îndeaproape dacă
statele membre CE și UE aplică aceste promisiuni. Toate femeile și fetele din Europa mizează pe
liderii noștri politici pentru a le proteja împotriva sexismului, exploatării, violenței și a tuturor
formelor de discriminare și pentru a le oferi oportunități de a se bucura pe deplin de drepturile lor
fundamentale. "
Laura Albu, vicepresedinta EWL si presedinta Romanian Women’s Lobby: „După cinci ani
fără un cadru politic puternic pentru drepturile femeilor la nivelul UE, suntem bucuroase să vedem
că această Comisie Europeană preia conducerea în sprijinul egalității dintre femei și bărbați. Prin
această strategie, comisara Dalli a prezentat propuneri importante pentru promovarea drepturilor
tuturor femeilor și fetelor. În ceea ce privește EWL si propunerile expuse în această strategie,
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considerăm ca sunt un punct de plecare pentru măsuri mai ambițioase din partea Comisiei
Europene, a Parlamentului European și a statelor membre ale UE în abordarea cauzelor
structurale și a consecințelor inegalității dintre femei și bărbați, băieți și fete din Uniunea
Europeană.”
EWL salută și susține conducerea politică și angajamentul Comisiei Europene în stabilirea
acestei strategii pentru a pune egalitatea între femei și bărbați în centrul proiectului UE.
După 5 ani fără un cadru politic la nivelul UE, timpul de acțiune la nivelul UE este depasit demult.
Într-adevăr, șase decenii de acțiune ale UE au promovat egalitatea dintre femei și bărbați. Europa
a încetat să progreseze de acum un deceniu: măsurile de austeritate economică combinate cu un
regres al drepturilor femeilor au împiedicat progresul către egalitate și au amenințat drepturile
tuturor femeilor și fetelor.
Esenta unei strategii de succes care să abiliteze femeile și să promoveze egalitatea între femei și
bărbați, este recunoașterea și abordarea directa a faptului că discriminarea pe bază de sex este
adeseori combinată cu alți factori precum rasa sau originea etnică, religia sau credința,
dizabilitatea, vârsta, orientarea sexuală, clasa și / sau statutul de migrant. Acești alți factori pot
afecta femeile și fetele aparținând unor astfel de grupuri într-o măsură diferită fata de bărbați și
băieți și pot agrava impactul lor negativ.
EWL salută în special accentul pus în Strategie pe combaterea violenței împotriva femeilor și
fetelor, promovarea drepturilor femeilor, leadership-ul ca exemplu in reprezentarea egală a
femeilor în poziții de luare a deciziilor, la anularea diferențelor de plata a salariilor și pensiilor in
functie de gen și la integrarea unei perspective de gen în toate politicile majore și fluxurile de
finanțare ale UE.
EWL salută cu fermitate afirmația potrivit căreia ratificarea UE a Convenției de la Istanbul privind
violența împotriva femeilor rămâne o prioritate esențială a Comisiei Europene. Cu toate acestea,
EWL este îngrijorata de faptul că președinta Von der Leyen ar putea să nu respecte pe deplin
promisiunile pe care le-a făcut Parlamentului European de a încorpora toate formele de violență
împotriva femeilor și fetelor ca si euroinfractiuni UE (art. 83 TFUE). Prin limitarea in propunere
doar la „zone de criminalitate în care este posibilă armonizarea la forme specifice de violență
bazată pe gen” și la forme de violență „deja existente ca Euroinfractiuni”. EWL solicită Comisiei
Europene să-și îndeplinească promisiunile de a proteja toate femeile și fetele împotriva
violenței, urmărind includerea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor în
categoria de infractiuni europene. Aceasta va deschide calea către o Directivă a UE privind
toate formele de violență împotriva femeilor și fetelor, inclusiv exploatarea sexuală și
violența online.
Mai mult decât atât, suntem bucuroși să vedem în Strategie importanta acordata problemei
îngrijirii și să luăm acest lucru ca un punct de plecare pentru a construi un cadru mai îndrăzneț al
„Tratatului de îngrijire pentru Europa”/Care Deal for Europe. Acest lucru ar recunoaște
contribuția subestimată și de obicei neplătită a femeilor în societate și s-ar îndrepta către o
economie care pune îngrijirea în centrul ei. EWL salută intenția Comisiei Europene de a
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îmbunătăți incluziunea femeilor pe piața muncii, punând accentul pe transparența salarizării
pentru a combate diferenta dintre salarii si pensii bazata pe criterii de gen.
De asemenea, EWL susține evaluarea Comisiei Europene conform căreia reprezentarea egală a
tuturor femeilor în toate domeniile deciziei este „o condiție necesară pentru o democrație care
funcționează bine”. Este foarte încurajator să citim că Comisia va impulsiona adoptarea
Directivei privind îmbunătățirea echilibrului de gen în cadrul consiliilor de administratie
corporative. EWL salută, de asemenea, cu tărie conducerea Comisiei în asigurarea paritatii la
următoarele alegeri pentru Parlamentul European și în cadrul propriului său management. EWL
solicită Comisiei să insiste in promovarea mai multor femei în consiliile de administrație ale tuturor
instituțiilor publice din UE și să încurajeze statele membre să adopte o legislație care sa
asigure o reprezentare egală a femeilor în toate domeniile decizionale.
Nu în ultimul rând, EWL ar dori să sublinieze angajamentul foarte important stabilit în această
strategie de integrare a perspectivei de gen în toate politicile UE și inițiativele majore ale
Comisiei, precum cele privind schimbările climatice, sănătatea, digitalizarea și bugetul UE prin
implementarea completă a bugetului de gen și condiționarea finanțării. EWL ar dori să sublinieze
necesitatea unor resurse sporite pentru organizațiile de femei din interiorul și din afara UE
și, în timp ce susține total nevoia instituțiilor UE și a statelor membre de a-și aprofunda relațiile cu
organizațiile de femei, EWL ar dori să sublinieze asta, ca fără resurse sporite, o astfel de
implicare ar fi compromisă.
O primavara feminista,
cu consideratie
Laura Albu
vice president European Women's Lobby
president Romanian Women's Lobby
executive president Community Safety and Mediation Center

Asociația ROMANIAN WOMEN’S LOBBY (ROWL) reprezintă coordonarea la nivel național în România al EUROPEAN WOMEN LOBBY
(EWL). Romanian Women’s Lobby (ROWL) urmărește procesele de adoptare sau modificare a politicilor și legislației din România privind
egalitatea de gen, precum și punerea lor în aplicare la nivel național. Obiectivele si misiunea noastră sunt acelea de a lucra pentru atingerea
egalității dintre femei si bărbați, de a promova drepturile femeii in toate sferele vieții publice si private, de a ne îndrepta către o justiție economică si
socială pentru toate femeile in diversitatea lor, și de a elimina toate formele de violență masculină împotriva femeii. In acest moment ROWL are 21
ONG-uri membre din tara si diaspora, cu experiență în abordarea integratoare și monitorizarea egalității de gen și perspectivelor asupra
drepturilor femeii în toate ariile politicilor României și Uniunii Europene pentru atingerea unei parități democratice la toate nivelurile și în toate
domeniile. https://www.facebook.com/ROWLobby/
European Women’s Lobby (EWL) este cea mai mare organizație umbrelă a asociațiilor de femei din Uniunea Europeană (UE), care lucrează
pentru promovarea drepturilor femeilor și a egalității între femei și bărbați. Calitatea de membru al EWL se extinde la organizații din toate cele 28
de state membre ale UE și trei dintre țările candidate, o țară EFTA, precum și la 18 organizații la nivel european, reprezentând un total de peste
2000 de asociații https://www.womenlobby.org/

