Evenimente organizate de IRDO în 2018 privind drepturile femeilor

•

Au continuat consultările cu ONG-uri și cu reprezentanți ai instituțiilor naționale din
domeniul drepturilor femeilor care s-au reunit în cadrul dezbaterii cu tema „O viaţă fără
violenţă este dreptul fiecărei femei” organizată în parteneriat cu Asociaţia Femeilor din
România – Împreună (AFRI) cu prilejul Zilei Internaţionale a Combaterii Violenţei
Împotriva Femeilor şi a perioadei celor 16 zile de activism (numită şi zilele portocalii) 25
noiembrie – 10 decembrie. Ţinând cont de realitatea din societatea românească şi ca urmare
a recentelor modificări pe plan legislativ, prin această dezbatere IRDO şi-a propus identificarea unor modalităţi și căi comune de combatere a violenței împotriva femeilor. Prin
intermediul grupului de lucru constituit şi extins faţă de anul trecut s-au analizat
consecinţele actelor de violenţă domestică asupra familiei şi societăţii, dar mai ales s-au
identificat problemele cu care se confruntă factorii implicaţi în combaterea violenţei
împotriva femeilor. La dezbatere au participat și ONG-uri membre ale Reţelei pentru
Cmbaterea Violenţei împotriva Femeilor (asociaţia SOLWODI, fundaţia Sensiblu,
Asociaţia Anais), reprezentanţi ai SIRDO, ai Nazarcea Grup DGASPC sector 1 şi ai
Poliţiei române. Au fost discutate aspecte privind aplicarea Legii nr. 174/2018 privind
modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei
în familie – cu referire la ordinul de protecţie provizoriu ce poate fi emis şi semnat de către
poliţistul aflat în exerciţiul funcţiunii. Au fost prezentate exemple de cazuri concrete şi de
bune practici și s-au discutat despre cauzele lipsei de încredere a victimelor în sistemul
judiciar, despre faptul că reprezentanţii autorităţilor de multe ori nu le acordă credibilitate,
precum şi despre continuarea propagării imaginii stereotipe a femeii în materiale
publicitare.

•

Eveniment dedicat egalităţii de gen, organizat de Liceul Tehnic „Carol I” în cadrul
proiectului cofinanţat prin programul Erasmus cu tema „La langue française comme outil
d’ouverture sur le monde – Limba franceză ca instrument de deschidere către lume” în
parteneriat cu Institutul Francez, Inspectoratul Şcolar, Institutul Român pentru Drepturile
Omului, Proedus – Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București etc., cu
participarea elevilor școlilor partenere din Franța, Italia, Bulgaria și Portugalia (16
octombrie)

•

Ca în fiecare an, IRDO s-a alăturat campaniei internaționale a celor 16 zile de activism,
numite și ”zilele portocalii” de combatere a violenței împotriva femeilor, care debutează
pe 25 noiembrie şi se încheie în data de 10 decembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor
Omului (26 noiembrie 2018), în parteneriat cu AFRI. Campania s-a desfășurat în licee din
capitală.

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

Atelier cu tema „Nediscriminarea şi egalitatea de şanse – valori fundamentale promovate
de Carta Diversităţii” organizat de Asociaţia de Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare
Durabilă – Agenda 21 în cadrul proiectului european I.D.E.A.S. – Inclusion. Diversity.
Equality. Awareness. Success – Incluziune. Diversitate. Egalitate. Conștientizare. Succes,
fi nanțat de Comisia Europenă, Direcția Generală Justiție și Consumatori prin programul
Drepturi, Egalitate, Cetățenie 2014-2020, având ca obiectiv promovarea și stimularea
punerii în aplicare a principiului nediscriminării și respectarea acestuia și a drepturilor
omului prin crearea și dezvoltarea Cartei Diversității în România, Slovenia şi Croaţia
pentru sectorul public și privat (17 octombrie 2018)

•

IRDO a participat la Seminarul „Combating Domestic Violence” (Combaterea violenței
domestice) organizat de Ambasada Regatului Danemarcei în România și Academia de
Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București cu participarea Excelenței Sale Søren Jensen,
Ambasadorul Regatului Danemarcei în România (12 noiembrie 2018).

