25 noiembrie -10 decembrie 2015
reprezinta perioada de desfasurare a Campaniei celor 16 zile de activism împotriva violentei
asupra femeii.
Campania - 16 - zile începe în Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor (25
noiembrie) și se încheie cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului (10 decembrie) subliniind
faptul că violența bazată pe gen, in multiplele sale forme este o încălcare a drepturilor omului.
Campania cele 16 zile de activism împotriva violentei de gen este o platformă internationala puternică pentru
educarea publicului și guvernelor cu privire la violența de gen, drepturile omului, in interactiune cu realitățile
politice, economice, și sociale.
Platforma impune incetarea violenței bazate pe gen și responsabilizarea tuturor factorilor de decizie precum și
a membrilor comunității pentru a pune capăt violenței, discriminării și inegalității.
Asociatia Femeilor din România și AFRI IMPREUNA au organizat in cadrul acestei Campanii a celor 16
zile de activism împotriva violentei de gen, pe data de 8 decembrie 2015, o Masa Rotunda in parteneriat cu
Asociatia Femeilor Universitare și cu participarea reprezentantelor Comisiei pentru Drepturile
omului,culte si minoritati din Senatul Romaniei .
CNSLR- FRATIA , prin prezenta doamnei Florentina Enache, s-a numarat printre invitatii la acest eveniment,
alaturi de reprezentanti din Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, Agentia Nationala pentru
Egalitatea de sanse ANES (MMFPS), Parlamentul European , Politia Capitalei , organizatia de femei din
UDMR si Asociatia de femei din media ARIADNA , precum si membre ale Retelei pentru ONG-urile pentru
femei, de lupta impotriva violentei de gen .
S-a solicitat încetarea violenței asupra femeilor și mai multa responsabilitate din partea factorilor de decizie
precum și a membrilor comunității pentru a se pune capăt violenței, discriminării și inegalității in societate.
In luarile de cuvant ale diferitilor reprezentanti, s-a reiterat necesitatea de a actiona solidar pentru :
-cresterea gradului de constientizare in ceea ce priveste atat existenta violentei domestice cat si importanta
opririi abuzului asupra femeilor .
-cresterea gradului de independenta financiara al femeilor si al autonomiei personale ceea ce ar face mai putin
suportabila si acceptabila violenta partenerului; pentru incurajarea femeilor, victimele violentei domestice sa
aiba curajul sa se adreseze insitutiilor publice pentru a pune capat suferintei lor si a copiilor lor;
- promovarea in mass-media a informatiilor privitoare la violenta domestica si in sensul interventiei
preventive
Violenta impotriva femeii imbraca diverse forme si nu discrimineaza in functie de varsta, profesie, educatie.
Lupta impotriva violentei nu trebuie sa fie doar a femeilor, este necesara implicarea si actiunea tuturor, barbati
si femei, pentru a beneficia cu totii de o societate sigura pentru toti.
Trebuie ca dreptul la viata, la integritate fizica si psihica sa fie respectate si protejate asa cum prevede
Constitutia Romaniei (articolul 22).
De aceea pe data de 8 decembrie 2015, la Masa Rotunda organizata de Asociatia Femeilor din România și
AFRI IMPREUNA, s-a spus din nou '’STOP violentei asupra femeilor!'’cerind o mobilizare a energiei a
intregii societatii pentru o viata decenta si demna a femeilor din Romania !

