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Distrugerea continuității violenței împotriva femeilor și fetelor în Europa:
organizațiile femeilor solicită "revoluție, nu reformă".
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20 de ani cu voci puternice și unite. Astăzi, la Bruxelles, European Women’s Lobby
(EWL) organizează o conferință și o demonstrație internațională care reunește peste 350 de
experți, profesioniști, factori de decizie, apărători ai drepturilor femeii și activiști din întreaga
Europă.
Aceste evenimente vor marca 20 de ani de acțiuni ale Observatorului EWL privind violența
împotriva femeilor și fetelor, o rețea unică care a jucat un rol-cheie în consilierea EWL în
legătură cu realitatea violenței împotriva femeilor în Uniunea Europeană (UE) si a alimentat
mesajele și cererile de advocacy ale EWL. Observatorul a fost creat în 1997 pentru a monitoriza
angajamentele asumate de statele membre ale UE după Conferința de la Beijing privind
drepturile femeilor în 1995. În calitate de organ politic, Observatorul EWL asigură faptul că
violența împotriva femeilor și fetelor se află pe agenda politică, Factorii de decizie sunt
responsabili pentru angajamentele lor. Datorită Observatorului său, EWL a emis primele date
europene privind violența domestică în 1999.
"Suntem departe de o Europă unde toate femeile și fetele pot trăi o viață fără violență. 1 din 3
femei este victimă a violenței masculine în timpul vieții. 50 de femei mor în fiecare zi în Europa.
Un bărbat violeaza o femeie la fiecare 8 minute. Femeile și fetele sunt prinse în piețele de
prostituție, sunt victime ale mutilării genitale feminine și se confruntă cu hărțuire pe stradă în
fiecare zi. Toate formele de violență împotriva femeilor și fetelor au același scop: tăcerea
femeilor, menținerea lor într-un loc subordonat și menținerea rolului ierarhic între femei și
bărbați", explică Edith Schratzberger-Vecsei, președintele EWL.
Schimbare reală, nu doar o reformă. 20 de ani de la înființarea Observatorului, membrii EWL
celebreaza anul 2017 al Anului european al acțiunilor concentrate pentru a pune capăt violenței
împotriva femeilor și fetelor. Este important ca Uniunea Europeană este pregătită să adere la
Convenția de la Istanbul: Consiliul Europei din 2011 Convenție care este primul tratat
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obligatoriu din punct de vedere juridic din Europa care criminalizează diferite forme de violență
împotriva femeilor și violență în familie.
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"În timp ce recunoaștem acest progres, astăzi provocăm Europa să ratifice, să pună în aplicare și
să investească în Convenția de la Istanbul, recunoscând și valorificând expertiza organizațiilor de
femei. Violența împotriva femeilor și fetelor se întâmplă în fiecare zi, peste tot. Este o problemă
europeană, care necesită un răspuns european. Și acest răspuns nu poate fi doar o reformă, ci
trebuie să aducă o schimbare reală ", spune Iliana Balabanova-Stoicheva, vicepreședinte EWL.
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Acesta este motivul pentru care evenimentul EWL de astăzi invită reprezentanți ai diferitelor
instituții europene să prezinte modul în care se angajează să abordeze direct violența bărbaților
și să integreze problema și impactul acesteia în toate domeniile de politică europeană.
 Ms Monika Ladmanova, Gender Equality Advisor to Věra Jourová, EU Commissioner for
Justice, Consumers and Gender Equality
 Ms Revault d'Allonnes-Bonnefoy, MEP, France, LIBE Committee
 Ms Corazza Bildt, MEP, Sweden, FEMM Committee
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 Ms Antonella Gatt, Chair of the Social Questions Working Party (Social Policy), Maltese
Presidency of the EU
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 Mr Rait Kuuse Deputy Secretary General on Social Policy, Ministry of Social Protection, Estonia
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 Ms Marja Ruotanen, Council of Europe Director of Human Dignity and Equality
Organizațiile feminine se află în centrul schimbării. Pentru EWL, o organizație de 25 de ani care
reunește organizațiile de femei din întreaga Europă, aceste rezultate nu s-ar fi întâmplat fără
munca organizațiilor de femei și curajul victimelor și supraviețuitorilor de a vorbi și a rupe
tăcerea în jurul violenței Împotriva femeilor și fetelor.
Puterea organizațiilor de femei care susțin supraviețuitorii și campania pentru schimbare este
vizibilă prin intervențiile mai multor activiști care prezintă inițiative de impact, cum ar fi munca
de sprijin zilnică, oferită de centrele de violență sexuală sau adaposturile pentru femei, proiecte
artistice inovatoare care duc la conștientizarea exploatării sexuale, tribunalul femeilor care
aduce vocile femeilor și fetelor în sfera publică.
"Nu este adevărat că nu vorbim. Realitatea este că vocile noastre nu sunt auzite și evaluate în
mod egal. Acesta este motivul pentru care violența împotriva femeilor este o chestiune politică.
Doar cei care doresc să mențină inegalitățile și nedreptatea de gen au ceva de pierdut atunci
când violența masculină este abolită și mentalitățile sunt schimbate ", spune Fiona Broadfoot,
supraviețuitor al comerțului sexual și fondator al proiectului" Build a Girl "din Marea Britanie.
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Un tribut catre rezistență, forță și solidaritate,
cu simbolul feminist Gloria Steinem. Activista
feminista recunoscuta mondial, Gloria Steinem,
se alătură evenimentului și demonstrației EWL.
Împreună cu 350 de participanți din întreaga UE
și organizațiile femeilor belgiene, ea a participat
la marsul de pe străzile din Bruxelles pentru a
cere acțiuni reale și schimbări reale. Acest
moment de solidaritate trimite un semnal
important Uniunii Europene cu privire la
angajamentul organizațiilor de femei de a
continua să pledeze pentru o Europa libera de
toate formele de violență masculină împotriva femeilor și fetelor.
"Mai mult decât sărăcia, resursele naturale, religia sau gradul de democrație, violența împotriva
femeilor este cel mai viabil indicator al predictibilitatii faptului dacă o națiune va fi violentă în
sine sau va folosi violența împotriva unei alte țări - iar violența de gen a devenit atât de mare
încât, pentru prima data, sunt mai puține femei pe pământ decât bărbați ", spune Gloria
Steinem.
"Violența împotriva femeilor și fetelor nu este accidentală, este structurală. Depinde de noi toți.
Să continuăm să oprim tăcerea și indiferența! Și să ne gândim întotdeauna la fiecare fata, dacă
vrem cu adevărat să punem capăt violenței bărbaților și să aducem justiția de gen ", spune Edith
Schratzberger Vecsei, în timp ce demonstranții își ridică mâna și partajează sloganuri și cântece
sub motto-ul Loud & United (Uniti&Voci Puternice)
European Women’s Lobby (EWL) este cea mai mare asociație umbrela de femei din Uniunea
Europeană (UE), care promovează drepturile femeilor și egalitatea între femei și bărbați.
Asociația EWL se extinde la organizații din toate cele 28 de state membre ale UE și trei țări
candidate, precum și la 20 de organisme la nivel european, reprezentând în total mai mult de
2000 de organizații. For a feminist Europe. www.womenlobby.org @EuropeanWomen Follow
via social media #LoudUnited
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Pentru mai multe informatii, intervieuri, materiale vizuale, contactati: Elvira Buijink, EWL
Communication and Media Officer buijink@womenlobby.org
Pentru mai multe informatii in Romania – vă rugăm contactați Asociația Romanian Women’s Lobby,
președintă Laura Albu, lalbu@cmsc.ro, www.facebook.com/ROWLobby

Expert din partea Romaniei in Observatorul EWL Alexandra Ana alexandra.ana@sns.it
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Cerințele politice ale European Women’s Lobby:
- recunoașterea de către UE și statele sale membre a tuturor formelor de violență masculină
împotriva femeilor, ca parte a unui continuum al violenței împotriva femeilor, deoarece acestea
sunt femei;
- ratificarea și punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul de către UE și toate statele
membre ale UE;
- o strategie și o directivă a UE care să incrimineze toate formele de violență masculină
împotriva femeilor și fetelor și să ofere asistență și sprijin tuturor victimelor femei și fete;
- un coordonator al UE pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor și fetelor, în cadrul
lucrărilor Comisiei Europene privind egalitatea între femei și bărbați;
- Consultarea sistematică și finanțarea durabilă a organizațiilor de femei care oferă sprijin
victimelor femei și fete și dezvoltarea de campanii de advocacy și sensibilizare, la nivel
european, național și local.
Resurse suplimentare:
1. NEW! Factsheet Disrupting the continuum of violence against women and girls.
http://www.womenlobby.org/Disruptingthe-continuum-of-violence-against-women-and-girls
2. EWL Observatory on Violence against Women http://www.womenlobby.org/-ewl
observatory-on-violence-?lang=en and
2016 factsheet on Violence against Women in Europe
http://www.womenlobby.org/IMG/pdf/ewl_factsheet_on_vaw_2016final.pdf?4440/91f0a080d
64657d23185662e37057600aaee7cf5
3. Petition to the Council of EU Justice Ministers together with WeMove
https://act.wemove.eu/campaigns/365
Finantat de European Commission, Kering Foundation, NOVO Foundation, Google. Cu sprijinul
City of Brussels
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