
Evenimente organizate de IRDO în 2017 privind drepturile femeilor 

• Pe parcursul  anului 2017, Institutul a contribuit la promovarea standardelor internaţionale 

privind drepturile femeilor, în contextul evaluării de către Comitetul ONU pentru 

eliminarea discriminării faţă de femei a rapoartelor periodice 7 şi 8 privind implementarea 

Convenţiei ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, 

precum şi a pregătirii raportului pentru cel de al treilea ciclu al evaluării periodice 

universale (UPR) din cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. 

 

•  La cererea Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului, IRDO a întocmit un studiu şi a 

înaintat, în baza acestuia, un raport cu privire la formele de discriminare şi violenţă 

împotriva femeilor şi fetelor în contextul rasismului, xenofobiei şi intoleranţei şi la felul 

în care discriminarea multiplă afectează drepturile femeilor şi fetelor. Pornind de la analiza 

evoluţiei legislaţiei din domeniu, Institutul a prezentat progresele înregistrate în ultimii 

ani, subliniind, totodată, şi problemele cu care se confruntă femeile rome, femeile cu 

dizabilităţi, femeile din mediul rural în exercitarea drepturilor lor. Au fost exemplificate 

bune practici şi iniţiative întreprinse de societatea civilă pentru combaterea unor forme 

multiple şi convergente de discriminare şi violenţă la adresa femeilor şi fetelor. 

 

•  Institutul a fost implicat în procesul de realizare a rapoartelor periodice privind 

implementarea Convenţiei pentru Eliminarea tuturor Formelor de Discriminare împotriva 

Femeilor, cât şi pentru cel de-al treilea raport prezentat de România în cadrul 

Mecanismului de Revizuire Periodică Universală 2 În cadrul celei de a 67-a sesiuni a 

Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării faţă de femei, din iulie 2017. 

 

• În  2017, IRDO a organizat o serie de evenimente și consultări cu organizații 

neguvernamentale și reprezentanți ai unor instituții naționale care activează în domeniul 

drepturilor femeilor, precum şi schimburi de bune practici, în efortul comun de a identifica 

soluţii viabile pentru combaterea violenţei împotriva femeilor. Dintre acestea menționăm 

dezbaterea cu tema „Să combatem violenţa împotriva femeilor”, în colaborare cu 

Asociaţia Femeilor din România „Împreună” (AFRI), cu ocazia Zilei internaţionale de 

combatere a violenţei împotriva femeilor. 

 

• În colaborare cu Asociaţia Femeilor din România „Împreună” (AFRI), cu ocazia Zilei 

internaţionale de combatere a violenţei împotriva femeilor. Institutul a realizat un 

chestionar menit să ofere informaţii relevante privind situaţia drepturilor femeii în 

România şi mijloacele de combatere a actelor de violenţă domestică. Cei mai mulţi 

respondenţi au pus accentul pe necesitatea unor noi reglementări care să combată 

stereotipia şi imaginea degradantă a femeii promovată voluntar sau involuntar în 

mijloacele de informare în masă.  

 

• IRDO s-a alăturat campaniilor internaționale „Together for peace”, campanie organizată 

în cadrul evenimentului „Prosperitate şi pace în 196 de naţiuni de Ziua Internaţională a 



Păcii”, în colaborare cu Asociaţia Femeilor din România „Împreună” (AFRI) şi campania 

ONU a celor 16 zile de activism „Să nu neglijăm pe nimeni”, campanie inaugurată în data 

de 25 noiembrie şi încheiată pe 10 decembrie, odată cu Ziua internaţională a drepturilor 

omului” 

 

Acţiuni la care Institutul a participat în calitate de co-organizator sau invitat 

• Dezbaterea cu tema „Egalitatea de gen şi încurajarea tuturor femeilor şi fetelor – un 

obiectiv al Agendei 2030” şi respectiv conferinţa „Egalitatea de gen: test pentru 

democraţie” organizată la iniţiativa Comisiilor pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu ocazia Zilei naţionale a egalităţii de şanse 

între femei şi bărbaţi. 

 

• Seminarul cu tema „Rolul bunei comunicări în cadrul familial şi între familie şi şcoală” 

organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Familiei şi Zilei Familiei Române de Fundaţia 

Adolescenţa în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului, Casa Corpului 

Didactic Prahova şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova (Ploieşti, 15 mai 2017) 

 

• Dezbatere cu tema „Egalitatea de gen şi încurajarea tuturor femeilor şi fetelor – un obiectiv 

al Agendei 2030” organizată cu ocazia împlinirii, la 25 septembrie 2017, a doi ani de la 

adoptarea Agendei 2030 de Dezvoltare Durabilă, de Institutul Român pentru Drepturile 

Omului (Bucureşti, 30 august 2017) 

 


