“EUROPA E IMPORTANTA PENTRU TINE!”
Campania de informare pentru promovarea egalitatii de sanse a urmarit asigurarea
nevoilor de informare ale femeilor active din mediul urban.
In acest scop au fost realizate parteneriate cu MMSS, MEdC, CNCD, PNUD, CNSLR –
Fratia, ONG-uri cu expertiza in domeniu - Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de
Gen, Centrul Parteneriat pentru Egalitate s.a. -, cu TVR, Radio România Actualitati,
Evenimentul Zilei, cu Institutiile Prefectului din Brasov, Buzau, Braila, Vaslui,
Miercurea Ciuc, Bistrita, Baia Mare, Zalau, Resita, Deva.
Al doilea pas a fost conceperea Ghidului egalitatii de sanse, ca suport de informare al
campaniei Ghidul e structurat astfel:
Egalitatea de sanse si tratament pentru femei si barbati in UE si in România,
Ce inseamna sa fii discriminat/a,
Drepturile tale pe piata muncii,
Drepturile tale, ca parinte care lucreaza.
Protectia maternitatii. Concediul parental,
Hartuirea si hartuirea sexuala - forme de discriminare bazata pe sex,
Ce poti face daca esti discriminat/a dupa criteriul sexului ?,
Surse de informare in România si in UE.
Incepând cu luna mai si pâna in noiembrie 2005 au fost organizate 17 seminariidezbateri privind egalitatea de sanse, la Bucuresti, Brasov, Buzau, Braila, Vaslui,
Miercurea Ciuc, Bistrita, Baia Mare, Zalau, Resita, Deva, Târgu-Jiu, Pitesti,
Alexandria, Calarasi, Giurgiu si Tulcea.
Informatiile transmise s-au referit la institutiile si politicile europene si romanesti in
domeniul egalitatii de sanse, ca si informatii generale despre Uniunea Europeana si
despre aderare.
Cei aproximativ 1.000 de participanti au primit 1.200 de materiale informative Ghiduri ale egalitatii de sanse, dezbaterile fiind reflectate in peste 50 de aparitii in presa
centrala si locala.
Subiectele abordate au vizat Concilierea vietii profesionale cu cea de familie, Accesul
femeilor pe piata muncii, Problematica femeii in comunitate, Integrarea femeilor rrome
in societate, Egalitatea de sanse in practica ONG-urilor - perspective de colaborare etc.
Dintre problemele cu care se confrunta femeile la nivel local, participantii la dezbateri au
sesizat lipsa locurilor de munca part–time, necesare femeilor pentru a concilia viata
profesionala cu cea de familie, faptul ca angajatorii din sistemul privat prefera sa
angajeze barbati, faptul ca femeile nu au curaj sa sesizeze cazurile de discriminare
catre ITM. De asemenea, a fost prezentata ideea organizarii unor asemenea seminarii la
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nivel regional pentru a se constitui o retea a promotoarelor egalitatii de sanse din judetele
invecinate, pentru a se cunoaste si pentru a-si impartasi experientele.
Toate aceste probleme ridicate la nivel local vor fi structurate intr-un raport final si vor fi
inaintate institutiilor responsabile, partenere in proiect, impreuna cu solutiile pe care le va
identifica echipa de proiect: Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse, Ministerul
Sanatatii, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Consiliul National de Combaterea
Discriminarii, Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen – FILIA, Centrul
Parteneriat pentru Egalitate, Asociatia Nationala a Birourilor de Consiliere pentru
Cetateni.
Echipa proiectului: Alexandrina Petrea – coordonator, Manuela Mot, Roxana Savin,
Directia Comunicare publica
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