Invitație

Vă invităm miercuri 4 decembrie 2013, între orele 12.00 -14.00, la lansarea în România a
Campaniei Europene ”Acționează împotriva violului! Folosește Convenția de la Istanbul! ” a
European Women’s Lobby și Consiliului Europei.

Asociația Romanian Women’s Lobby împreună cu Centrul de Mediere și Securitate Comunitară
vor prezenta rezultatele Barometrului European despre Viol - 2013 și vor ridica, încă o dată,
problema semnării și ratificării de către România a Convenției de la Istanbul, dedicată protejării
femeilor de violența bazată pe gen. Evenimentul va avea loc la Parlamentul României, în sala
Constantin Brâncuși.
Evenimentul are loc în continuare în aceiași sală în care se lansează în cursul dimineții “Campania
Europeană pentru Democrație Paritară și Cetățenie Europeană Activă: Nu există Democrație
Europeană Modernă fără Egalitate de Gen”, în care Asociația Romanian Women’s Lobby este
partenerul român în consorțiul de ONG-uri europene având ca lider de proiect The Mediterranean
Institute of Gender Studies, Cipru, și parteneri European Women’s Lobby (Belgia), Forum 50%
(Republica Ceha), Women Employment Information Centre (Lituania).
Acest eveniment este parte a unei serii mai extinse de evenimente publice care se desfășoară sub
același slogan ”Acționează împotriva violului! Folosește Convenția de la Istanbul! ” care se
desfășoară în timpul celor 16 zile de activism împotriva violenței împotriva femeii în intervalul 25
Noiembrie și 10 Decembrie în 33 țări în întreaga Europă.
De ce focalizarea pe viol?
Violul continuă să fie una dintre cele mai devastatoare forme de violență bazată pe gen, și cu toate
acestea este deseori un subiect tabu și astfel rămâne învăluit în tăcere. Cercetarea la nivel European
indică faptul că sunt raportate1 violuri într-un procent ce variază între 2% și 10%. Marea majoritate a
infracțiunilor sexuale împotriva femeilor rămân ascunse2 iar violența sexuală rămâne subestimată.
Evenimentul ”Acționează împotriva violului! Folosește Convenția de la Istanbul! ” urmărește să
plaseze violența sexuală și violul mai sus pe agenda politică prin inițierea unei dezbateri publice în
jurul legislației penale inadecvate și serviciilor inexistente, precum și perpetuarea unor mituri și
stereotipuri care continuă să le împiedică pe femei să raporteze și să ajungă la justiție.
Barometrul 2013 al European Women Lobby asupra Violului în Europa
În 2013, European Women’s Lobby a lansat un barometru care informează asupra modului în care
legislațiile naționale se aliniază sau eșuează să se alinieze la standardele drepturilor omului și care
sunt datele oficiale păstrate despre femeile victime ale violului din fiecare țară. Acoperind 32 de țări,
Barometrul oferă o radiografie a situației din Europa și subliniază domeniile care au nevoie de
schimbare imediată.
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Convenția de la Istanbul, instrument pentru schimbare
Convenția Consiliului Europei asupra prevenirii și combaterii violenței asupra femeii și violenței
domestice (cunoscută sub denumirea Convenția de la Istanbul) este un instrument concret pentru
schimbare care poate eradica toate formele de violență masculine asupra femeii, cu precădere
violul.
“Convenția de la Istanbul este un text fundamental și un reper la nivel internațional.” (Ministrul
Najat Vallaud-Belkacem în Franța, purtatorul de cuvânt al Guvernului vorbind la un schimb de
vederi cu Comisia PACE asupra Egalității și Non-discriminării, 27 iunie 2013).
Pentru mai multe informații și confirmări vă rugăm contactați la numărul 0722500372, Laura Albu,
sau email lalbu@cmsc.ro .
Vă așteptăm,
Laura Albu
Președintă executivă Centrul de Mediere și Securitate Comunitară
Vicepreședintă Romanian Women’s Lobby
Agenda provizorie pentru evenimentul din intervalul orar 12:15 – 14:00 cuprinde:
12:15–12:30
Introducere eveniment, prezentare campanie
12:30 -12.45
Inițiative legislative în România în domeniul protejării femeii impotriva violenței de
gen - realizări și provocări
Prezentare din perspectiva parlamentarilor, ministerelor și sectorului ONG
12.45-13.00
Prezentarea Barometrului European al EWL asupra Violului in Europa 2013 – situația
din România
13:00-13:15
Prezentarea principalelor prevederi ale Convenției de la Istanbul . Situația ratificării
Convenției de către statul român.
13:15-13.45
Serviciile existente la nivel național de asistență a femeilor victime ale violenței, cu
focalizare pe violența sexuală. Intervenții din perspectiva serviciilor private și de stat.
Discuții libere. Dezbatere.
13:45-13:50
Importanța campaniei - de ce avem nevoie de această campanie
13:50-14:00
Conferință de presă

Pentru mai multe informaţii vă rugăm contactaţi: lalbu@cmsc.ro Laura Albu, vicepreşedintă ROWL.
Asociația Romanian Women’s Lobby. Creată la 5 Septembrie 2007 pentru a promova egalitatea între
femei si bărbaţi în România şi Europa şi pentru potenţarea politicilor Uniunii Europene destinate
întăririi drepturilor femeii ca drepturi ale omului şi egalităţii între femei şi bărbaţi, Romanian
Women’s Lobby (RoWL) a devenit Membru al European Women’s Lobby (EWL) din 27 Octombrie
2007. Din 13 iulie 2011, Asociatia Romanian Women’s Lobby a capatat personalitate juridica.
www.dearnetwork.ro
The European Women’s Lobby (EWL) este cea mai mare orgnizatie umbrella de asociatii ale femeilor
din Uniunea Europeana, destinate sa promoveze drepturile femeilor si egalitatea intre femei si
barbati. Organizatiile membre ale EWL se extind ca apartenenţă în toate cele 27 state membre ale UE
precum şi 20 Organizaţii Europene, reprezentând un total de mai mult de 2500 asociaţii.
www.womenslobby.org
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/default_en.asp

