
             
 

 
 

 

 

Recunoașterea și susținerea rolului femeilor în menținerea unui climat de pace și 

securitate 

 

Scrisoare deschisă 

 

 Celebrarea, la data de 8 martie, a Zilei Internaționale a Femeilor este omagiul adus de 

comunitatea internațională potențialului uman al tuturor femeilor și fetelor. 

 

 Purtătoare ale simbolului speranței și solidarității umane, femeile sprijină -prin etica grijii 

și empatiei, prin curaj, hotărâre și perseverență- demersurile realizate de comunitatea umană în 

scopul creării unei culturi a drepturilor omului care are în centrul său, pacea- ca valoare universală 

și umanistă comună. 

  

Prin acțiunile întreprinse în spațiul public și privat în sprijinul promovării și respectării 

drepturilor omului, femeile au un rol deosebit în promovarea păcii și a unui climat de siguranță 

pentru generațiile viitoare. Prin cultivarea înțelegerii, toleranței, empatiei, egalității și 

nediscriminării, femeile sunt prezente aducându-și contribuția în domeniul științei și inovării, 

educației și sănătății, adoptării deciziilor publice. 

 

 În obținerea dezideratului păcii, provocările emergente sunt multiple; dintre acestea, 

conflictele armate pun în discuție în mod pregnant necesitatea evidențierii contribuției femeilor la 

un climat  global de siguranță și pace. 

 

Conflictele armate reprezintă cea mai directă amenințare la adresa păcii, constituind o 

îndepărtare față de normele dreptului internațional public dar și de standardele adoptate de 

comunitatea internațională în domeniul protecției drepturilor omului. Acestea produc efecte 

disproporționate asupra femeilor care sunt vulnerabile în fața actelor de violență ce decurg din 

confruntările militare care afectează exercitarea deplină a drepturilor omului. Prin reziliență și 

devotament față de cauza nobilă a protejării drepturilor omului, femeile își afirmă rolul activ în 

realizarea și menținerea unui climat de pace și securitate prin:  participarea la luarea deciziilor 

strategice, implicarea în negocierile de obținere a păcii, acordarea de sprijin umanitar persoanelor 

vulnerabile aflate în nevoie, asigurarea reconstrucției post-conflict. 

 



Fiind conștiente de agresiunile care le vizează în situații de conflict armat, femeile pot 

aduce o contribuție valoroasă la stoparea confruntărilor prin dubla postură în care sunt adesea 

poziționate: potențiale victime și actori decizionali. Cea din urmă ipostază trebuie să fie 

consolidată prin acțiuni de sprijin din partea comunității internaționale. Aceasta  trebuie să mențină 

angajamente ferme în domeniul protecției drepturilor femeilor, înțelegând nevoia promovării 

permanente a obiectivului egalității de gen în toate ariile de activitate.  

 

În contextul actual Ziua Internațională a Femeii din acest an este o zi a pledoariei pentru 

pace și securitate. Institutul Român pentru Drepturile Omului, în parteneriat cu Asociația 

Femeilor din România - Împreună, Asociația Femeilor de Carieră Juridică din Republica 

Moldova, Asociația ANAIS, PATRIR, CEDROM inițiază un hub al mesajelor pentru pace și al 

consemnării experiențelor trăite. Mesajele de  pace și solidaritate,  precum și consemnarea 

experiențelor trăite în aceste zile vor fi trimise către office@afr.ro / lilianapagu281@gmail.com  

 și pe pagina de Facebook a președintei Asociației Femeilor din România-Împreună 

(https://www.facebook.com/liliana.pagu.98). În calitatea sa de Ambasador al Păcii, doamna 

Liliana Pagu  le va centraliza și comunica Forumului Ambasadorilor Păcii compus din 196 de 

țări. 
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