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Cine este Centrul FILIA
Înfiinţat în aprilie 2000, sub denumirea de “Centrul de Dezvoltare Curriculară şi
Studii de Gen: FILIA”, Asociaţia are ca obiectiv principal promovarea Studiilor de gen
printr-o abordare integrată, multi- şi interdisciplinară a genului în cercetarea academică,
dar şi în analiza altor aspecte ale culturii şi societăţii româneşti. Fondat iniţial ca un
centru de documentare multimedia pentru cadrele didactice şi studenţii Masteratului de
Gen şi Politici Publice de la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative,
Bucureşti, Centrul FILIA se dezvoltă în momentul de faţă ca un nucleu de cercetare
academică, cu proiecte de cercetare si publicaţii proprii, dar şi ca un centru de analiză a
politicilor sociale.
Obiectivul de fond reprezintă sprijinirea dezvoltării de Studii de
Gen, astfel încât acesta să contribuie prin expertiză şi autoritate
epistemică la strategiile de emancipare în societatea românescă.

Centrul Filia susţine:
Introducerea analizei de gen în studiul societăţii şi culturii româneşti.
Introducerea dimensiunii de gen în politicile publice.
Egalitatea de şanse si de tratament între femei şi bărbaţi.
Respectarea drepturilor şi demnităţii femeilor.
Creşterea participării femeilor la viaţa publică.
Combaterea discriminării femeilor în familie, în comunitate sau la locul de muncă.
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Activităţi de activism şi advocacy
3 aprilie 2009 Sesizare Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
Centrul FILIA a trimis Petiţie împotriva Inspectoratului General al Poliţiei Române ca
urmare a caracterului discriminator al stabilirii modului de recrutare a agenţilor de poliţie
pentru structurile de ordine şi siguranţă publică. Modalitatea de recrutare a agenţilor a
fost postată pe website-ul instituţiei, http://b.politiaromana.ro şi transmisă prin
intermediul unui comunicat de către Poliţia Română.
Centrul FILIA a transmis această plângere în calitate de organizaţie ce reprezintă
drepturile femeilor în baza art. 28 alin. 1 din OG 137/200 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare deoarece procedura de recrutare aduce
atingere grupului femeilor din România, în mod special femeilor care intră în
competiţia pentru ocuparea unui post de agent de poliţie, recrutarea acestora fiind
limitată, înainte de derularea competiţiei, la un număr de locuri inegal în raport cu cel
oferit bărbaţilor, stabilit a apriori şi comunicat de instituţia Inspectoratului General al
Poliţiei Române.
Asociaţia a considerat că diferenţiere în selectarea agenţilor în funcţie de sexul
persoanei este discriminatorie şi constituie o încălcare a prevederilor O.G.137/2000
privind prevenirea şi sanţionarea tuturor formelor de discriminare cu toate
modificările şi completările ulterioare şi a solicitat sancţionarea instituţiei în cauză
conform art. 26, pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. 1 coroborat cu alin. 4 şi a art. 5
respectiv 7(2) din OG 137/200 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare. Considerăm că Inspectoratul General al Poliţiei Române nu a făcut şi nu
poate face dovada existenţei unor cerinţe ocupaţionale determinante pentru a justifica
această discriminare în angajare.
Sesizarea trimisă de Centrul FILIA a avut un impact mediatic pozitiv:
a.
aparitii
dupa
sesizare
in
mass-media
http://www.curentul.ro/2009/index.php/Actualitate/Politia-acuzata-ca-discrimineazafemeile-la-angajare.html
http://www.stirisibiu.ro/social/centrul-filia-politia-romana-discrimineaza-femeile-laangajare-4
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http://www.ziare.ro/1239061163-Politia_acuzata_ca_discrimineaza_femeile_la_angajare
http://www.rompres.ro/selectii.php?c=14&q=centrul%20filia&h=0
http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Social/126962/Inspectoratul-General-al-PolitieiRomane-a-fost-reclamat-pentru-discriminare.html
http://www.gdsvl.ro/Ultima%20ora/2009-0407/Inspectoratul+General+al+Politiei+Romane+a+fost+reclamat+pentru+discriminare
Realitatea TV
b. reactia Politiei dupa sesizare
http://www.ziare.com/Politia_angajeaza_mai_multi_barbati_decat_femei_din_cauza_viol
entelor-712049.html
http://www.adevarul.ro/articole/mai-multi-barbati-decat-femei-in-politie-din-cauzanumarului-mare-de-infractiuni-violente.html
În urma sesizării şi a susţinereii dosarului de către Centrul FILIA, Ministerul
Administraţiei şi Internelor a solicitat mediere în acest caz de discriminare. Medierea va
avea loc în data de 11 iunie, ora 12.00 la sediul CNCD1.
Responsabile dosar discriminare IGP din partea Centrului FILIA: Oana Băluţă şi
Tudorina Mihai

Marti-aprilie-mai întâlniri în cadrul Coaliţiei Antidiscriminare
http://www.antidiscriminare.ro/
Începând cu anul 2009, Centrul FILIA a fost invitat să facă parte din Coaliţia
antidiscriminare. Această structură informală ese formată din organizaţiile: Asociaţia

1

Cerinţele Centrului FILIA pentru acceptarea medierii se regasesc la finalul raportului
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ACCEPT, Centrul de Resurse Juridice, APADOR-CH, Centrul Parteneriat pentru
Egalitate (CPE), ROMANI CRISS, Liga Pro Europa, UNOPA

Mai
Memoriu privind sănătatea reproducerii trimis Comisiei parlamentare care
elaborează Codurile
Organizaţiile semnatare ale prezentului demers îşi exprimǎ profunda îngrijorare cu privire
la prezenţa infracţiunii denumite „Vǎtǎmarea fǎtului” (Articolul 200) în Proiectul Noului
Cod Penal aflat în dezbatere în Parlament. În actuala sa formǎ, articolul 200 este de
naturǎ a pune în pericol viaţa şi sǎnǎtatea femeii însǎrcinate şi vine în contradicţie cu
prevederi ale legislaţiei în vigoare şi cu obligaţiile asumate de România în cadrul
convenţiilor internaţionale privind drepturile omului.
„Prin introducerea unei astfel de infracţiuni, statul român generează situaţia în care
medicii de obstetricǎ ginecologie, moaşe, dar şi medici de alte specialitǎţi care vor
examina şi trata femeia însǎrcinatǎ vor prefera sǎ nu acorde femeii însǎrcinate asistenţa
medicalǎ necesarǎ pentru sǎnǎtatea sau chiar viaţa ei de teamă de a nu fi pedepsiţi penal
pentru „vǎtǎmarea fǎtului”. Pe cale de consecinţǎ, efectul negativ al unei astfel de mǎsuri
legislative va fi dublu: pe de o parte, punerea în pericol a sǎnǎtǎţii sau chiar a vieţii femeii
însǎrcinate şi, pe de altǎ parte, punerea în pericol a sarcinii sau chiar pierderea sarcinii.”

Mai
Sprijin acordat de Centrul FILIA petiţiei privind art. 199 (Avortul) si propunerea
privind definitia persoanei din Proiectul Noului Cod Penal
Organizaţiile semnatare în număr de peste 40 consideră că „drepturile femeilor,
sanatatea sau chiar viata acestora risca sa fie puse in pericol prin adoptarea de catre
Parlamentul Romaniei a unor modificari in Codul Penal, respectiv interzicerea avortului
terapeutic efectuat dupa varsta de 24 de saptamani de la conceptie şi propunerea de
recunoastere a fatului dupa 24 de saptamani ca persoana bucurandu-se de drepturi. Ca
efect imediat al acestei initiative, Romania va deveni singurul stat membru al Uniunii
Europene care interzice avortul în situatii in care viata femeii insarcinate este pusa in
pericol”.
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Mai
Alegeri europene
Participare elaborare chestionar pentru alegerile PE adresat candidaţilor pentru PE
“Către o Europa a egalităţii şi respectului pentru drepturile fundamentale ale tuturor”
Chestionarul a fost elaborat de membrii reţelei ENAR şi a inclus întrebări privind
dimensiunea de gen, etnie, orientare sexuală, dizabilităţi.
Întrebarea introdusă de Centrul FILIA în chestionar:
“Ce veţi face, în calitate de membru al Parlamentului European, pentru promovarea
politicilor de egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi?”

Mai 2009
Demararea colaborării cu SOROS pentru depunerea unui proiect în cadrul
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa
prioritară „Promovarea incluziunii sociale”

Alte evenimente
Ianuarie 2009 - 3 solicitări de a deveni membre în Centrul FILIA
27 martie Lansare website reţea Romanian Women’s Lobby şi primul newsletter2
Cu ocazia vizitei lui Margot Wallstrom, vicepresedinta Comisiei Europene in vizita in
Romania
Mai 2007 participare întâlnire CNCD în cadrul PROGRESS. Asociaţia este
reprezentată prin: Alice Iancu
3 Iunie participare întâlnire Romanian Women’s Lobby

2

http://www.dearnetwork.ro/data/news/20090327093315_463/No1%20romana%206%20aprilie.pdf
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În cadrul întâlnirii a fost stabilită Strategia Romanian Women’s Lobby pentru perioada
2009-2010.
În cadrul discuţiilor privind identificarea unor surse de finanţare pentru consolidarea
reţelei s-a convenit trimiterea unei Scrisori către Fundaţia pentru Dezvoltarea
Societăţii Civile (FDSC), ca urmare a respingerii tuturor cererilor de finanţare depuse
anul trecut de organizaţiile membre ale reţelei RoWL3.
15 iunie Conferinţa Gender Equality, Bruxelles.
Participantă din partea Centrului FILIA: Tudorina Mihai reprezentând ROWL.
Parteneri
Reţeaua ENAR Romania
Coaliţia anti-discriminare
Romanian Women’s Lobby

Proiecte aprobate spre finanţare
“Strategii de inovare a organizării muncii în domeniul medical din regiunea BucureştiIlfov - STAR-MED” (ID - 36881) din cadrul Programului Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Membrii Consiliului Director
Oana Băluţă
Monica Munteanu
Răzvan Ostroveanu
Dana Cutaş

3

Cererile au fost depuse de Centrul FILIA (2 proiecte), Fundaţia ŞEF (2 proiecte), Fundaţia Pro Women (4
proiecte). Fundaţia Pro Women a câştigat un proiect care nu avea ca scop sprijinirea egalităţii de şanse între
femei şi bărbaţi.
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Echipa Centrului FILIA şi datele de contact
Oana Băluţă, preşedintă
Alina Dragolea, asistentă de proiect
Alice Iancu, asistentă de proiect
Date de contact Centrul FILIA
Adresa: strada Povernei, nr. 6-8, sector 1, Bucureşti
tel./fax:021 318.08.96
E-mail: centrul_filia@centrulfilia.ro; centrul_filia@yahoo.com
Website: www.centrulfilia.ro

ANEXA
Cerinţele Centrului FILIA pentru acceptarea medierii în cadrul petiţiei împotriva
Inspectoratului General al Poliţiei Române
Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen consimte ca eliminarea discriminării
să fie realizată potrivit art. 2, al. 10 din O.G.137/2000 privind prevenirea şi
sanţionarea tuturor formelor de discriminare cu toate modificările şi completările
ulterioare
a. Ministerul Administraţiei şi Internelor să facă dovada faptului că a înţeles că
separarea pe criteriul de sex în cadrul concursului de angajare a 1200 de agenţi de Poliţie
este discriminatorie şi să evite în viitor alte demersuri discriminatorii în angajarea
personalului.
Considerăm că Ministerului Administraţiei şi Internelor poate face dovada faptului că a
înţeles că separarea pe criteriul de sex în cadrul concursului de angajare a 1200 de agenţi
de Poliţie este discriminatorie dacă transmite scuze publice femeilor discriminate prin
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demersul instituţiei pe website-ul instituţiei şi printr-un comunicat de presă. Tot în
comunicatul de presă, Ministerului Administraţiei şi Internelor să sublinieze că din acest
moment va respecta prevederile din O.G.137/2000 privind prevenirea şi sanţionarea
tuturor formelor de discriminare cu toate modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, pentru a consimţi la derularea acţiunii de mediere, solicităm ca
Ministerul Administraţiei şi Internelor să transmită Centrului de Dezvoltare Curriculară şi
Studii de Gen următoarele informaţii la adresele de e-mail centrul_filia@centrulfilia.ro şi
centrul_filia@yahoo.com
1. numele persoanei desemnată de instituţie să participe la întâlnirile Comisiei Naţionale
în domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi (CONES) şi Raportul activităţii
persoanei desemnată de Ministrul Administraţiei şi Internelor în cadrul CONES.
2. măsurile luate de Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru implementarea
Strategiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi pentru perioada
2006-2009 şi a Planului de Acţiuni pentru implementarea Strategiei Naţionale pentru
Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi pentru perioada 2006-2009. Potrivit Strategiei
meţionată anterior, Ministerul Administraţiei şi Internelor este responsabil pentru
atingerea mai multor obiective şi pentru implementarea anumitor acţiuni.

Raport întocmit de
Oana Băluţă
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