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WOMEN’S LOBBY:
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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
8. Asociaţia Iniţiativa Ajutor
Persoane Vulnerabile
9. Asociatia ImagIS
10. Asociatia pentru Libertate si
Egalitate de Gen
11. Asociatia Pas Alternativ
12. Asociatia pentru
Promovarea Femeii din
România
13. Asociatia SEVA
14.Associazione Donne
Romene in Italia - A.D.R.I

Subiect: Prezentare generală a politicii European Women’s Lobby privind nevoile femeilor
și fetelor în contextul COVID-19
Solicitări Romanian Women Lobby pentru perioada COVID-19
Stimată doamnă ministru al muncii Violeta Alexandru
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Vă contactăm în numele Romanian Women’s Lobby, coordonarea natională în România al
European Women’s Lobby (EWL), cea mai mare asociație de femei din Europa. EWL reprezintă
mai mult de 2.000 de organizații de femei care sunt foarte bine informate pentru a depune
mărturie despre efectul pe scară largă al pandemiei COVID-19 asupra femeilor și fetelor din UE
care se confruntă cu un risc crescut de violență masculină, sărăcie și amenințări la adresa
independenței lor economice. În această criză, femeile reprezintă marea majoritate a primilor
respondenți la criză și trebuie să recunoaștem cât de des această muncă este precară și/sau
subestimată din cauza devalorizării sectorului de îngrijire prin măsuri de austeritate
întreprinse în ultimii ani.
În această privință, membrii EWL a elaborat un brief de politică „Femeile nu trebuie să
plătească prețul COVID-19: Punerea egalității între femei și bărbați în centrul răspunsului la
COVID-19 în toată Europa”. Această politică succintă subliniază nevoia urgentă de a asigura
integrarea problematicii de gen în centrul răspunsurilor naționale. Acesta politică prezintă
recomandări imediate și pe termen mediu și lung cu privire la respectarea principiilor
democratice, combaterea violenței masculine împotriva femeilor, asigurarea independenței
economice a femeilor și garantarea sănătății ca prioritate centrală în această situație de
urgență.

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

Solicităm lidershipul dvs și angajamentul dvs. politic pentru egalitatea între femei și bărbați, în
continuarea demersurilor pe care România deja le-a făcut prin adoptarea unui pachet de legi
armonizate Convenției de la Istanbul și elaborării unor strategii în domeniu pentru viitoarea
perioadă 2020-2030. În acest sens, solicităm aprobarea și incorporarea imediată de către
România a prevederilor Strategiei de egalitate de gen de cinci ani a Comisiei Europene,
pentru a vă asigura că nicio femeie sau fată nu este lăsată în urmă în această pandemie.
În special, solicităm urgent României să se asigure că:
În plan intern:
1. Organizațiilor neguvernamentale care adresează problematica femeilor și fetelor li se
oferă spațiul pentru a fi ascultate, reprezentate și consultate în mod egal în procesele de
luare a deciziilor atunci când elaborează și implementează planuri de răspuns și recuperare;
2 România continuă să mențină sau să introducă măsuri speciale temporare pentru a proteja
femeile de recesiunea economică viitoare și de austeritate;
3. Construiește răspunsurile de urgență incluzând o perspectivă de gen în proiectarea și
punerea în aplicare a serviciilor care se bazează pe date corecte și simplificate construite
dezagregat după sex;
4. Oferă măsuri sociale și economice sensibile la componenta de gen pentru a sprijini femeile
și fetele în muncă precară, indiferent de statutul lor juridic;
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5. România stabilește o dată de încheiere clară pentru orice restricție la drepturile și libertățile
omului în această perioadă de criză;
6. Serviciile de protecție, inclusiv adăposturile, sănătatea și serviciile financiare trebuie să fie în
vigoare, să fie complet finanțate și să funcționeze pentru femeile fără adăpost, femeile care
solicită azil, victime ale violenței masculine și cele afectate de exploatarea sexuală; În acest
sens vă rugăm să luați în considerare și Declarația CoE din 20.04.2020 cu privire la aplicarea
standardelor Convenției de la Istanbul în timpul COVID 19 -traducerea în limba română
atașată.
 în acest sens solicităm verificarea serviciilor publice și private în domeniul violenței
domestice care mai sunt funcționale și publicarea de urgență a listei cu datele de
contact; multe ONGuri oferă consiliere de la distanță, dar puțină lume știe.
 Adăugarea la linia natională de urgență a unui sistem de raportare prin SMS și de
contact prin e-mail (in special pentru profesioniștii care vor să ceară lămuriri)
 Verificarea județelor în care nu functionează locuințele protejate din proiectul VENUS și
să se solicite autoritaților locale soluții pentru cazare în regim de urgență (ex. hoteluri,
apartamente ca și pentru carantină, dar ținând cont de specificul VD).
 Să se facă presiuni pentru funcționalitatea echipelor de intervenție mobile locale și
să se asigure ca echipele multi-disciplinare- dacă nu se întrunesc-țin măcar legătura prin
grupuri online.
 Să se verifice cu Ministerul Sănătății că Serviciile de Medicină Legală sa fie
funcționale zilnic și separate de circuitele COVID dacă sunt în interiorul spitalelor
judetene.
 Să se ceară Ministerului Justitiei ca toate instanțele sa aibă în vedere judecarea de
urgență a cauzelor de violență domestică (ordine de protecție, dar si plângeri
penale)
 Să se demareze un FOND DE URGENȚĂ pentru serviciile care deservesc victime,
inclusiv cele furnizate de ONG-uri. Să se poată da rapid și flexibil granturi mici pentru
situații urgente care amenință existența serviciilor. Dacă pierdem serviciile puține pe care
le avem în România, victimele violenței domestice vor fi ale nimănui.
În plan extern:
1. România să adopte împreună cu omologii europeni, un Plan European de Stimulare a
Solidarității și să facă din egalitatea dintre femei și bărbați principala condiționalitate;
2. România să adopte împreună cu omologii europeni, Cadrul Financiar Multianual pentru
2021-2027, asigurându-se că viitorul CFM permite investiții sporite în economia de îngrijire și un
Pact de Îngrijire pentru Europa, conținând perspectivele femeilor în toate domeniile prin
bugetarea pe bază de gen și oferind resurse adecvate pentru organizațiile de femei;
Mai multe detalii și informații pot fi găsite în documentul complet de politică atașat.
Angajamentul dvs. va asigura un răspuns național și planuri de recuperare care nu lasă nici o
femeie sau fată în urmă în această criză și dincolo de aceasta. Avem încredere că veți acorda
acestei chestiuni cea mai mare atenție și că ne veți acorda oportunitatea de a discuta aceste
cereri mai concret.
Cu consideratie
Laura Albu
vice president European Women's Lobby
president Romanian Women's Lobby
executive president Community Safety and Mediation Center
0722500372 lalbu@cmsc.ro
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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/

