Știați că…
Semniﬁcația zile de 8 martie pornește de la
diferitele acțiuni și proteste ale femeilor din
întreaga lume pentru drepturi egale, cât și
împotriva războiului. În 1908 au mărșăluit
15.000 de femei în New York cerând
micșorarea programului de muncă, salarii
mai bune și dreptul la vot.
În 1977, ONU a invitat statele membre să
proclame “Ziua Națiunilor Unite pentru
Drepturile Femeilor și Pace Internațională”.
Mesajul ONU pentru anul 2015 este:
Capacitarea femeilor - Capacitarea
umanității: Imaginați-vă!
Acțiunea are loc în cadrul proiectului
„Împreună pentru egalitate de șanse!
Consolidare și dezvoltare prin voluntariat și
implicare civică”, ﬁnanțat prin granturile
SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG
în România: http://www.fondong.fdsc.ro/
Pentru informații oﬁciale despre granturile
SEE și norvegiene accesați:
www.eeagrants.org

Centrul FILIA
Suntem o organizație feministă care, prin
cercetare, advocacy și activism, sprijinim
egalitatea de șanse și de gen,
emanciparea femeilor, reprezentarea
intereselor femeilor și participarea lor
politică, reconcilierea dintre muncă și viața
privată, combaterea tuturor formelor de
violență împotriva femeilor.
Ne dorim o societate în care drepturile
femeilor sunt respectate și care oferă
șanse egale de aﬁrmare atât bărbaților, cât
și femeilor indiferent de etnie, statut
economic, orientare sexuală, apartenență
religioasă etc.
Luptăm pentru o societate incluzivă, în care
diferențele sunt valoriﬁcate și nu
ierarhizate! Credem că lupta pentru o astfel
de societate este una politică și credem în
importanța revendicărilor politice ale
drepturilor și libertăților femeilor.

E-mail: ofﬁce@centrulﬁlia.ro
Tel: 0732 861 798
www.centrulﬁlia.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar
poziția oﬁcială a granturilor SEE 2009-2014

8 Martie

Ziua internațională
pentru drepturile
femeilor

Cum trăiesc femeile în România?
Indexul egalității de gen
România se aﬂă pe ultimul loc din Uniunea
Europeană în ceea ce privește egalitatea
între femei și bărbați.
Sărăcie
- 22.4% femei, 26.9% dintre femeile
singure și 18.6% dintre femeile peste 65 de
ani trăiesc sub pragul de risc al sărăciei

Violență împotriva femeilor
- 1 din 3 femei este victimă a violenței și nu
există ordin de protecție de urgență
- în 13 județe nu există adăposturi pentru
victimele violenței în familie
Participare la decizie
- doar 15% dintre parlamentari sunt femei,
doar 4% dintre primari sunt femei, doar
15% dintre membrii consiliilor județene
sunt femei și nu există nicio femeie
președintă de consiliu județean

Sănătate
- rata mortalității materne în România este
de 2 ori mai ridicată decât media la nivelul
UE, rata mortalității din cauza cancerului
de col uterin este de 4 ori mai ridicată decât
media la nivel european
Servicii de îngrijire și dubla zi de muncă
- nr de grădinițe publice a scăzut de la 1276
în 2010 la 877 în 2013
- în continuare femeile sunt principalele
responsabile de muncile de acasă, munci
care sunt repetitive (gătit, spălat, îngrijit
copii și alți membri ai familiei)
Diferențe de salarizare
- femeile câștigă cu 9.7% mai puțin decât
bărbații, deși sunt majoritatea absolvenților
de studii superioare
- domeniile în care lucrează preponderent
femei sunt mai prost plătite: învățământ,
sănătate, asisteță socială

Vrem drepturi egale în ﬁecare zi, nu doar
de 8 martie
Egalitatea între femei și bărbați în România
continuă să rămână un deziderat.
Dacă ești femeie, există mult mai multe
șanse să nu găsești un loc de muncă sau
să ﬁi concediată după ce te întorci din
concediul de creștere a copilului, să câștigi
mai puțin decât colegii tăi bărbați, să trăiești
sub pragul de risc al sărăciei, să nu ai timp
liber din cauza dublei zile de muncă, să ﬁi
agresată acasă, pe stradă sau la locul de
muncă.

Dacă ești romă, dacă ai peste 45 de ani,
dacă ai o dizabilitate, dacă ești mamă
singură, dacă ai o altă orientare sexuală
decât cea heterosexuală inegalitățile se
multiplică și se adâncesc reciproc.
Decidenții politici par să nu audă despre
problemele cu care se confruntă femeile,
însă vocea ﬁecărei femei contează!
Puteți susține egalitatea între femei și
bărbați adresând un mesaj decidenților
(deputați, senatori, consilieri locali, primari,
miniștri) despre problemele cu care se
confruntă femeile. Prin petiții, scrisori,
sesizări vă puteți face vocea auzită.
Puteți participa la acțiunile publice
(marșuri, proteste, ﬂashmob-uri, dezbateri,
mese rotunde, conferințe) care
promovează drepturile femeilor și
egalitatea de șanse între femei și bărbați.
Vă puteți implica în acțiuni de voluntariat la
Centrul FILIA sau într-o altă organizație
neguvernamentală, care promovează
drepturile femeilor. Dacă nu aveți timpul
necesar, însă doriți să susțineți astfel de
inițiative, puteți face o donație sau o
sponsorizare sau puteți redirecționa 2% din
impozitul pe venit.

Haideți să facem auzite
vocile femeilor!

