Evenimente organizate de IRDO în 2019 având ca grup țintă femeile
•

IRDO în parteneriat cu Asociației Femeilor ”România împreună” s-a alăturat campaniei
internaționale UN Women Generația pentru Egalitate se opune violului, campanie
desfășurată la sediul IRDO și la licee partenere din capitală. Campania a promovat
necesitatea realizarii unei educații susținute in spiritul nonviolentei si respectului in rândul
tineretului din Romania. De asemenea, în parteneriat cu AFRI a susținut și promovat
campaniile Rețelei de Combatere a Violenței Împotriva Femeilor #stopVIF , #credetine

•

27 noiembrie 2019, 25 de ani de la Platforma de la Beijing, Un viitor fără violență
pentru noile generații ; Consultări cu ONG-uri și reprezentanți ai unor instituții naționale
în cadrul dezbaterii cu tema "Paradoxul dintre evoluţia legislaţiei în domeniu şi
amplificarea fenomenului violenţei împotriva femeilor".
În data de 27 noiembrie, 2019 cu prilejul Zilei Internaționale a Combaterii Violenței
împotriva Femeilor,Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Asociaţia
Femeilor din România - Împreună (AFRI) au organizat această dezbatere în scopul
analizării evoluțiilor din legislația națională în domeniu și al sintetizării recomandărilor
grupului de lucru din 2017 până în prezent. S-au identificat dificultățile cu care se
confruntă cei implicaţi în punerea în aplicare a legii şi în lupta contra violenţei domestice.
Participanții au formulat o serie de noi recomandări care urmează să fie incluse în
publicaţia IRDO în curs de apariție Drepturile femeilor – o viață fără violență este dreptul
fiecărei femei, prin intermediul căreia IRDO și-a propus să prezinte un ghid de bune
practici ca instrument de lucru util pentru practicieni, dar și ca o sursă de informare pentru
victimele violenței.

•

IRDO în parteneriat cu AFRI a desfășurat în liceele partenere campania ”Generația pentru
Egalitate se opune violului” intiată de UN Women în cadrul celor 16 zile de activism
pentru combaterea violenței împotriva femeilor.
Evenimente la care IRDO a participat în 2019 în calitate de coorganizator sau invitat

•

Sub egida Asociației Femeilor din România, IRDO a participat la Conferința ”Combaterea
violenței împotriva femeilor” organizată în parteneriat cu Academia Oamenilor de Știință,
Asociația Națională a Tinerelor Femei Creștine din România și Asociația Română de
Psihologie Medicală. În cadrul conferinței s-au analizat evoluțiile din legislația națională
și problemele cele mai acute cu care se confruntă femeile din România.

•

Reprezentanți ai IRDO au participat la Conferinţa „Condiţia femeii moderne – între
emancipare, leadership şi discriminarea de gen" (29-30 mai 2019) organizată în
contextul deținerii de către România a Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene,

conferința a urmărit promovarea în rândul statelor membre ale Uniunii Europene a
societăților coezive, care să beneficieze de îmbunătățirea sistemului de educație și sănătate,
de reducerea inegalităților dintre bărbați și femei, dintre mediul urban și rural, în măsură
să conducă la promovarea unei societăți deschise, în care, promovarea egalității de șanse
între femei și bărbați să reprezinte cheia succesului pentru o Europă coezivă. Reprezentanţii
IRDO au participat la sesiunea „Promovarea egalităţii de gen şi a drepturilor femeii la nivel
global – mai multe femei în poziţii de decizie pentru o schimbare în bine a societăţii ”. ce
a avut ca obiectiv promovarea Agendei 2030 privind incluziunea, participarea,
nediscriminarea, egalitatea şi echitatea şi a „Concluziilor şi liniilor directoare pentru o
Uniune Europeană durabilă până în 2030” adoptate recent de Consiliul UE.
•

Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat în perioada 4-6 iunie la lucrările
Conferinţei Internaţionale la nivel înalt “Europa fără violență împotriva femeilor și
fetelor – Perspective ale Convenției de la Istanbul: Un nou orizont – Schimbarea
paradigmei pentru toți factorii de decizie”. Conferinţa a fost organizată de Agenţia
Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi în cooperare cu Ministerul
Norvegian al Justiţiei şi Securităţii Publice,în contextul exercitării de către România a
Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene. Institutul Român pentru Drepturile
Omului a participat în cadrul lucrărilor Conferinţei la seminarul II « Măsuri specifice de
prevenire şi combatere a violenţei împotriva femeilor şi fetelor ». În cadrul dezbaterilor
reprezentanţii IRDO au subliniat modalităţile prin care Institutul promovează Convenţia
de la Istanbul şi implementarea acesteia. În cadrul seminarului au prezentat concluziile
consultărilor cu societatea civilă din cadrul grupului de lucru pentru combaterea violenţei,
iniţiat încă din 2017. Axându-se pe componentele prevenţie şi politici integrate din cadrul
Convenţiei de la Instanbul, grupul de lucru a recomandat necesitatea unor noi reglementări
care să combată imaginea stereotipă a femeii propagată în mass media. IRDO contribuie la
agenda naţională şi europeană de combatere a violenţei explorând oprotunităţile pentru
atingerea egalităţii în drepturi prin cooperarea cu instituţiile şi organismele de promovare
a egalităţii de gen şi prin consolidarea capacităţilor atât prin activitatea sa de formare şi
cercetare, cât şi prin campaniile de conştientizarere privind drepturile femeilor şi fetelor şi
egalitatea de şanse.

