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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 și publicaţii proprii, dar şi ca un centru de analiză a politicilor
sociale, care susține activismul feminist și activitățile de advocacy.
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.
Prin acțiunile sale, FILIA sprijină: egalitatea de șanse, emanciparea femeilor,
educația sensibilă la dimensiunea de gen, politici publice, studii și cercetări care includ și
dimensiunea de gen, participarea politică a femeilor, reprezentarea politică a intereselor
de gen, a intereselor femeilor, politicile care sprijină parteneriatul public-privat dintre
femei și bărbați, incluziunea socială, politici de armonizare a vieții de familie cu profesia
s.a. Promovăm asigurarea unei vieți demne pentru femei și bărbați indiferent de etnie,
dizabilități, orientare sexuală, mediu de rezidență, educație s.a. Centrul FILIA desfășoară
activități structurate pe trei paliere principale: cercetare, activism și conștientizare și
dezvoltare instituțională.
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Cercetare: Centrul FILIA realizează studii și cercetări pentru identificarea nivelului
democratizării relațiilor de gen în România și oferă expertiză de gen instituțiilor publice
și organizațiilor neguvernamentale.
Activism: Centrul FILIA deruleaza programe și proiecte care au ca scop implementarea
principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, introducerea
dimensiunii de gen în politicile publice, creșterea participării femeilor la viața publică.
Centrul FILIA desfășoară activități de activism și advocacy cu scopul de a crește
responsabilitatea instituțiilor și a organizațiilor politice față de implementarea legislației
din domeniul egalității de șanse și de gen.
Centrul FILIA derulează programe și proiecte pentru combaterea stereotipurilor de gen și
activități pentru vizibilizarea diversității experiențelor și problemelor cu care se confruntă
femeile.
Centrul FILIA derulează proiecte pentru vizibilizarea contribuțiilor și activității femeilor
în domeniul cultural, educațional, social, economic etc.
Dezvoltare instituțională: Centrul FILIA dezvoltă Biblioteca FILIA prin achiziție de noi
volume și vizibilizare. Centrul FILIA este o organizație non-profit deschisă tuturor celor
care doresc să se implice în activism sau cercetare și își propune dezvoltarea unei rețele
solide de voluntariat.
Grup țintă: Dată fiind diversitatea acțiunilor FILIA și orientarea acestora către diferite
probleme ale societății românești, Centrul FILIA se adresează unui public foarte larg. În
același timp, prin speficul activității noastre: cercetare și activism pornite din mediul
academic, un grup țintă special și central în cadrul programelor noastre sunt tinerii,
tinerele femei în special. Sprijinim formarea de tinere cercetătoare și activiste, iar o parte
importantă a proiectelor noastre este adresata problemelor și experiențelor femeilor
tinere.
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Proiecte implementate de Centrul FILIA
Drepturile femeilor sunt drepturile noastre!, proiect coordonat de Oana Băluţă, în
parteneriat cu Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice – ECPI. Proiectul a fost
implementat în perioada 31 decembrie 2011- aprilie 2012 cu sprijinul OSI Budapesta.
Proiectul a fost prelungit până în decembrie 2013.
Obiectiv: Proiectul si-a propus să promoveze şi să sprijine apropierea dintre
ONG-urile activând în domeniul drepturilor omului, ONG-urile care lupta pentru
drepturile femeilor şi studenţii în domenii umaniste sau juridice, precum şi practicienii
din domeniul juridic, pentru a creşte capacitatea de activism a ONG-urilor care luptă
pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen. Proiectul se centrează în principal asupra
drepturilor reproductive ale femeilor.
Organizații partenere: Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice – ECPI
Finanțator: OSI Budapesta, Human Rights Initiative
Finanţare: 40.000 USD
Un viitor sigur pentru drepturile reproductive ale femeilor din Romania (Ensuring
a Safe Future for Women in Romania - Through the Lens of our Past) Proiectul este
implementat în perioada octombrie 2013 – septembrie 2014. Proiect coordonat de Alice
Iancu și Daniela Cosma.
Obiectiv: Creșterea conștientizării cu privire la interzicerea avortului în timpul
comunismului ca nedreptate istorică împotriva femeilor care nu a fost niciodată
recunoscută ca atare, creșterea conștientizarii cu privire la mișcarea pro-life din România
azi și creșterea nivelului de informare cu privire la accesul existent la avort, educație
sexuală și contracepție. De asemenea, proiectul vizează creșterea mobilizării împotriva
organizațiilor și mișcării pro-life, precum și împotriva discursurilor extremiste și
naționaliste vizând sterilizarea femeilor rome.
Organizatii partenere : E-Romnja și Asociația Transcena
Finantator : Feminist Review Trust
Finanțare : 5.100 GBP
Proiecte aflate în desfășurare și în care Centrul FILIA este partener
Proiectul privind implementarea de urgenţă a modificărilor din Legea 217/2003
Republicată, în special a ordinului de protecţie, 2013 - a fost depus spre finanțare prin
programul OSI, de către Asociaţia Transcena. Proiectul a fost implementat în perioada
noiembrie 2012 – noiembrie 2013.
Obiectiv: Proiectul urmărește dezvoltarea unei campanii de informare publică
privind promovarea ordinului de protecție, monitorizarea implementarii ordinului de
protecție și dezvoltarea serviciilor pentru victime. În decembrie 2013 au fost lansate doua
studii: 1) Studiu la nivel national cu privire la implementarea ordinului de protectie și 2)
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Studiu exploratoriu privind serviciile sociale pentru victimele violentei in familie.
Studiile pot fi accesate pe site-ul Centrului FILIA.
Organizații partenere: Centrul FILIA, Asociația Transcena, GRADO, CPE,
ARTEMIS Cluj, A.L.E.G, Fundatia Sensiblu, Asociatia FRONT, Asociatia ANAIS
Finanțator: OSI Budapesta, Human Rights Initiative
Finanțare: 45.000 USD
Proiectul „Tinerii iau Co-Decizia!”, a fost depus spre finanțare prin programul TiA, de
către Clubul Academic de Studii Europene CASE.
Obiectiv: Cetăţenia europeană va fi dezvoltată prin intermediul proiectului. Prin
simularea procesului de luare a deciziilor la nivelul Uniunii Europene, Proiectul doreşte
să îi determine pe tinerii participanţi să îşi conştientizeze statutul de cetăţeni europeni,
precum şi drepturile şi responsabilităţile ce derivă din acesta. În acest fel, ei vor deveni
capabili să se implice pe viitor ca cetăţeni activi în construirea unei Uniuni Europene mai
bune. Pe întreaga durată a participării lor la Proiect, tinerii implicaţi vor învăţa despre
atribuţiile şi rolurile instituţiilor democratice şi despre procesul decizional european.
Organizații partenere: Centrul FILIA, Asociația Europeană SIBIU2020 pentru
Educație și Cultură, ADR-Vlaanderen vzw
Finanțator: ANPCDEFP, TiA
Valoare totală a proiectului: 17.620 EUR
Proiectul „Iniţiativa ne aparţine!”, a fost depus spre finanțare prin programul TiA, subacțiunea Democrație Participativă, ca parteneri ai CASE.
Obiectiv: Creşterea gradului de informare şi implicare a 18 de tineri prin
promovarea cetăţeniei active, ţinând cont de diversitatea grupurilor de tineri, în special
raportat la prevederile Tratatului de la Lisabona şi la posibilitatea iniţierii unei iniţiative
cetăţeneşti - tinerii vor asimila cunoştinţe cu privire la TL şi iniţiativa cetăţenească, se vor
implica în propriile comunităţi, vor interacţiona cu alţi tineri provenind din grupuri şi
medii diverse.
Organizații partenere: Clubul Academic de Studii Europene CASE, E-Romnja,
Asociația Femeilor Rome din Măguri (AFRM), OVIMUN, BETA España
Finanțator: ANPCDEFP, TiA
Valoare totală a proiectului: 20.720 Euro
Excluziunea socială a femeilor din București - Proiect de cercetare (Lucky to live in
the capital city? - a space and relational approach to women’s social exclusion in
Bucharest.) Centrul FILIA este partener al Centrul de Cercetare Știintifică al
Departamentului de Științe Sociale și ale Naturii din Universitatea “Hyperion” –
București. Perioada de implementare este decembrie 2012 – decembrie 2013.
Obiectiv: Cercetarea excluziunii sociale a femeilor aflate în Bucuresti, din
perspectiva factorilor relaționali și spațiali. Vor fi analizate modurile în care accesul la
piața muncii, formală sau informală, este afectat de zona și condițiile în care femeile
locuiesc, de retelele lor sociale, de relația cu anumite instituții sau de dubla zi de muncă.
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Informațiile obținute în urma cercetării vor fi utilizate atât pentru documentarea
academică, dar și pentru promovarea unor recomandări de politici publice locale.
Organizații partenere: Centrul FILIA, E-Romnja
Finanțator: ERSTE Foundation (ERSTE Stiftung) din Austria
Proiecte depuse spre finanţare de Centrul FILIA
Împreună pentru egalitate de șanse! Consolidare și dezvoltare prin voluntariat și
implicare civică – depus spre finanțare de Centrul FILIA către Fondul ONG,
Componenta 5 – Dezvoltarea Capacității ONG-urilor. Rețele și Coaliții
Obiectiv: Dezvoltarea organizațională și consolidarea bazei de membri și
voluntari activi pe parcursul a 15 luni, în București prin implicarea a 6 noi voluntari în
programul de voluntariat, mentorați pentru a implementa activitățile existente și activități
noi ale organizației de conștientizare și promovare a egalității de gen, a drepturilor
omului, antidiscriminare, combaterea violentei de gen, combaterea rasismului și
xenofobiei, combaterea homofobiei, la care vor participa cel puțin 110 persoane.
Finanțator: FDSC, Fondul ONG
Finanțare: 24.422 Euro
De ce e politica importantă pentru femei? Implicare civică pentru democrație și
promovarea egalității de gen în politicile publice – depus spre finanțare de Centrul
FILIA către Fondul ONG, Componenta 1 Implicare.
Obiectiv: Creșterea gradului de conștientizare și implicare civica a 15 de tineri și
informarea a minim 300 de persoane, privind impactul politicilor publice asupra femeilor
și rolul egalității de gen prin organizarea Școlii de vară și a Campaniei „De ce e politica
importantă pentru femei?”, pe parcursul a 12 luni.
Finanțator: FDSC, Fondul ONG
Finanțare: 31.366 Euro
În căutarea universității democratice – împotriva discriminării și hărțuirii în
universități – depus spre finanțare de Centrul FILIA, către Fondul ONG, Componenta 1
Implicare
Obiectiv: Proiectul are ca obiectiv general creșterea capacității universităților și
studenților de a sesiza și combate fenomenul hărțuirii sexuale în universități. Acest
obiectiv general este atins prin raportarea la trei obiective specifice: 1) Evaluarea și
îmbunătățirea strategiilor instituționale existente în cadrul universităților publice de a
combate și monitoriza hărțuirea sexuală. 2) Cresșerea nivelului de cunoaștere cu privire
la legislația în vigoare privind drepturile omului și la modalitățile de combatere a hărțuirii
sexuale de către studenți și profesori. 3) Crearea unor grupuri de sprijin pentru studente și
profesoare care se confruntă cu hărțuirea sexuală.
Finanțator: FDSC, Fondul ONG
Finanțare: 74.000 Euro
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Think Tank pentru politici de gen echitabile – depus spre finanțare de Centrul FILIA
către Fondul ONG – Dezvoltarea Capacității ONG-urilor. Rețele și Coaliții.
Obiectiv: Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea cercetărilor și
monitorizării politicilor de gen din România și dezvoltarea tinerilor cercetători din
domeniu, dezvoltarea capacității de monitorizare, grassroots și advocacy cu privire la
politicile de gen și creșterea gradului de informare și conștientizare a decidenților și
cetățenilor privind politici de gen echitabile, precum şi dezvoltarea organizatională a unui
think-tank puternic şi sustenabil.	
  
Finanțator: FDSC, Fondul ONG
Finanțare: 48.000 Euro
Îngrijire și justiție socială. Vocile femeilor pe agenda publică – depus spre finanțare
de Centrul FILIA, către Fondul ONG, Componenta 2. Justiție socială
Obiectv: 1. Cresterea constientizarii inegalitatilor si nedreptatilor sociale create
de asumarea rolului traditional de ingrijire de catre femei la nivelul autoritatilor publice
locale si regionale. 2. Cresterea implicarii femeilor in procesul decizional la nivel local si
regional privind politicile publice de ingrijire si distributia resurselor 3. Crearea si
dezvoltarea unui parteneriat intre femeile „furnizoare de ingrijire”- ONG-uri si autoritati
locale pentru asigurarea facilitatilor de ingrijire 4. Identificarea specificului activitatilor
de ingrijire la nivelul regiunii si a modului in care acestea adancesc inegalitatille socioeconomice dintre femei si barbati.
Organizații partenere: Asociația E-Romnja
Finanțator: FDSC, Fondul ONG
Finanțare: 46.125 Euro (respins)
Împreună după criza financiară. Rețele de sprijin împotriva excluziunii sociale în
București-Ilfov. Depus spre finanțare de Centrul FILIA, către Fondul ONG,
Componenta 2. Justiție socială
Obiectiv: 1. Facilitarea accesului la informații și consiliere privind drepturi
sociale și pe piața muncii, egalitate de șanse pentru persoane cu risc crescut de săracie și
excluziune socială, mai ales pentru femei cu vulnerabilități specifice 2. Încurajarea
rețelelor de sprijin prin oferirea de informații, consiliere și spațiu necesar și identificarea
factorilor replicabili ca bune practici. 3. Creșterea gradului de cunoaștere cu privire la
excluziune socială și rețele de sprijin a publicului, activiștilor, mediului academic și
instituțiilor publice 4. Creșterea relevanței politicilor și cercetărilor existente prin
formularea de recomandări și redactarea de ghiduri utile pentru cercetători și policymakers.
Organizații partenere: Asociația E-Romnja și Fundația Universitară Hyperion
Finanțator: FDSC, Fondul ONG
Finanțare: 49.000 Euro (respins)
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SEXUL vs BARZA: A fost odată ca niciodată o barză care a zburat peste curcubeu.
– depus spre finanțare de Centrul FILIA către Ambasada SUA.
Obiectiv: Elaborarea unor materiale video pentru a crește nivelul de informare
privind educația sexuală pentru tinerii LGBTQAI și dezvoltarea instrumentelor necesare
pentru creșterea capacității instituționale pentru prevenirea discriminării persoanelor
LGBTQAI.
Finanțator: Ambasada SUA, LGBT Small Grants
Finanțare: 5000 USD (respins)
Eurogen. Depus de Centrul FILIA spre finanțare către OSI Budapesta.
Obiectiv: Dezvoltarea unui spațiu de comunicare între cetățeni, actori ai societății
civile și candidați la alegerile Europarlamentare cu scopul de a amplifica vocile femeilor
și minorităților și de a include problemele acestora pe agenda politică a viitorilor
europarlamentari. Proiectul urmărește totodată mobilizara online a unei comunități
interesate de reprezentarea intereselor femeilor la nivel european și de monitorizarea
oricărui discurs politic misogini, rasist, xenofob pe parcursul campaniei electorale.
Finanțator: OSI Budapesta
Finanțare: 28.000 USD (respins)
Proiecte depuse spre finanţare, în care Centrul FILIA este partener
Get involved and change perspective! – a fost depus de Asociația E-Romnja spre
finanțare către OSI, prin programul Empowering Roma Voters. Perioada de
implementare este ianuarie 2014 - aprilie 2015.
Obiectiv: Creșterea implicării femeilor și tinerilor romi în procesul democratic
prin exercitarea dreptului de vot, contribuind astfel la îmbunătățirea participării locale și
reprezentării intereselor votanților în comunitățile rome.
Organizații partenere: Centrul FILIA, UNIT – Asociația pentru Tinerii Romi
din București
Finanțator: OSI Budapesta
Valoare totală a proiectului: 10.000 USD (în precontractare)
Protection Order – Advocacy and Litigation – a fost depus spre finanțare de Asociația
Transcena, către OSI Budapesta.
Obiectiv: Promovarea drepturilor femeilor victime ale violenței în familie prin
cazuri de litigare strategică și asigurarea securității fizice a femeilor victime ale violenței
în familie în România prin campanii de advocacy pentru reducerea perioadei medii de
eliberare a ordinelor de protecție și pentru introducerea în legislație a autosesizării
procurorilor fără existența unei plângeri prealabile.
Organizații partenere: Centrul FILIA, GRADO, CPE, ARTEMIS Cluj,
A.L.E.G, Fundația Sensiblu, Asociatia FRONT, Asociatia ANAIS, Asociația E-Romnja,
Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii – IEESR.
Finanțator: OSI Budapesta, Human Rights Initiative
Valoare totală a proiectului: 60.000 USD (finanțat)
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Acces la justiție și remedii adecvate pentru persoanele care sunt victime ale
discriminării – a fost depus spre finanțare de Asociația Accept, către Fondul ONG,
Componenta 5 – Dezvoltarea Capacității ONG-urilor. Rețele și Coaliții.
Obiectiv: Creşterea accesului la justiţie şi remedii active pentru persoanele
expuse la discriminare.Consolidarea capacităţii de advocacy a Coaliţiei AntiDiscriminare în vederea creşterii accesului la justiţie şi remedii adecvate pentru
persoanele vulnerabile în faţa discriminării. Dezvoltarea şi promovarea unor servicii,
instrumente şi resurse info care să permită creşterea accesului la justiţie şi remedii
adecvate pentru persoanele vulnerabile în faţa discriminării.
Organizații partenere: Centrul FILIA, Centrul Euroregional pentru Inițiative
Publice – ECPI, APADOR-CH, Agenția de Monitorizare a Presei
Finanțator: FDSC, Fondul ONG
Finanțare: 137.856 Euro (în precontractare)
“Rupem tăcerea despre violența sexuală”: Întărirea capacității ONG-urilor de a
integra violența sexuală pe agenda publică – depus spre finanțare de Asociația ALEG,
către Fondul ONG, Componenta 5 – Dezvoltarea Capacității ONG-urilor. Rețele și
Coaliții.
Obiectiv: Întărirea capacității rețelei de ONG-uri din domeniul combaterii
violenţei împotriva femeilor de a integra în agenda publică problema violenței sexuale şi
de a promova o abordare a temei din perspectivă de gen. Creşterea dialogului tematic în
cadrul reţelei şi împărtășirea de bune practici pe tema violenţei sexuale pe parcursul a 7
întâlniri periodice în decurs de 12 luni și printr-un centru de resurse online ce va colecta
resursele existente în cadrul rețelei, 7 puncte de vedere (Position Papers) privind
problemele discutate şi 7 factsheets pe tema violenţei sexuale. Consolidarea capacităţii
interne de advocacy a reţelei de a acţiona solidar promovând un mesaj comun ca rețea în
cadrul a 5 evenimente publice locale şi un seminar la nivel central pe tema violenţei
sexuale. Extinderea rețelei cu minim alte 5 organizații ce lucrează cu beneficiari victime
sau cu risc de victimizare prin violență sexuală;
Organizații partenere: Centrul FILIA, Asociația FRONT, Asociația Transcena,
Institutul Este European de Sănătate a Reproducerii – IEESR, Fundația Sensiblu,
Asociația Femeilor Împotriva Violenței - Artemis, Fundația Centrul Parteneriat pentru
Egalitate, Societatea Cultural Științifică de Analize Feministe – AnA, Asociația ERomnja
Finanțator: FDSC, Fondul ONG
Finanțare: 35.025 Euro (în precontractare)
Șanse Egale pentru Femei Active - ȘEFA – a fost depus de Asociația Romano ButiQ
spre finanțare către FSE-POSDRU, Axa prioritară 6
Obiectiv: Cresterea nivelului de calificare si dezvoltarea in cariera a femeilor in
regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, prin asigurarea accesului la programe integrate
personalizate: asistenta privind orientarea in cariera si aspecte legislative privind
egalitatea de sanse pe piata muncii, participarea la cursuri de calificare in vederea
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dezvoltarii carierei, formarea si asistarea in vederea initierii unei afaceri sau a dezvoltarii
carierei stimularea activitatilor independente prin consultanta si orientare, precum si
promovarea egalitatii de sanse si combaterea stereotipurilor de gen in randul elevilor si
profesoarelor din scoli, scoli profesionale si licee.
Organizații partenere: Centrul FILIA, KCMC
Finanțator: FSE-POSDRU
Finanțare: 2.123.469, 88 RON (în evaluare)
BESEXD-EVIRUS Online Sexual Violence Through, Behind and Beyond
Sexualisation: Understanding Desire, Sexual Precarity and Gender Policing in
Adolescent Virtual Worlds and Social Networking AND Educating Users about
Gender/Sex Regimes – depus de Universitatea din Cipru, Departamentul de Educație în
parteneriat cu Universitatea din Hamburg, FeFree Social Cooperative, Cyprus Family
Planning Association și Școala Naționala de Științe Politice și Administrative
Obiectiv: Atragerea atenției asupra complexității violenței sexuale și de gen
implicată de stereotipurile de gen și sexualizarea în mediul virtual și social media.
Activitățile vizează: cercetări, creșterea capacității de analiză critică a mediului on-line,
recomandări de politici și evenimente publice. Proiectul își propune combaterea
stereotipruilor de gen în mediul online și combatera violenței sexuale și de gen în acest
mediu.
Finanțator: Comisia Europeană - Programul DAPHNE, Prioritatea: 2.2.6.
Prevention of violence against children, young people and women through projects
targeting attitudinal and behavioural changes in the context of sexualisation (PVS)
Finanțare: 341.273,46 Euro
Gender Mainstreaming for public companies in Romania and Italy, proiect depus de
Institutul de Politici Publice, în parteneriat cu Centro Studi ed Iniziative Europeo, Italia
Obiectiv: Adresarea într-un mod comprehensiv problemei gender-gap-ului la
nivelui procesului decizional în mediul economic, la nivelul companiilor de stat.
Proiectul vizează implicarea organizațiilor din cadrul societății civile, membrilor
Academiei, actori decizionali, specialiști în Resurse Umane pentru a crește nivelul
susținerii introducerii abordării integratoare de gen, atât la nivelul documentelor formale
cât și în practicile companiilor de stat.
Finanțator: Comisia Europeana, programul PROGRESS for Gender Equality
Finanțare: 265,790.00 Euro
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Activism și advocacy
Sesizare CNA și manifest împotriva postului Realitatea TV– Reporterii Realității
“Carnaval pe o groapă de gunoi” –Timp de o săptămână au fost trimise sesizări către
CNA din partea diferitelor ONG-uri și persoanelor fizice lezate de emisiune. Centrul
FILIA a trimis o sesizare către CNA în data de 19 mai 2013, însă concluzia CNA a fost
că declarațiile din emisiune se încadrează în libertatea de exprimare.
Dezbatere Cum răspundem la hate speech? Pe 20 mai 2013, Asociația E-Romnja și
Centrul FILIA, cu sprijinul Universității “Nicolae Titulescu”, au organizat dezbaterea
“Cum răspundem la Hate Speech?”. În cadrul dezbaterii am discutat despre ce înseamnă
hate speech-ul, despre câteva cazuri recente de manifestare a discursului instigator la ură
și de ce este important să nu tolerăm acest fenomen.
Dezbatere Criza Economică și Violența împotriva femeilor din România –
Dezbaterea a avut loc pe 23 mai 2013, ora 12:00, la Centrul de Resurse al Economiei
Sociale. În cadrul dezbaterii am prezentat rezultatele studiului Violența împotriva
femeilor, din volumul Impactul crizei economice asupra femeilor.
Flashmob Antidiscriminare la Cotroceni. 20 iunie 2013, la ora 10.30, mai multe
organizații, grupuri informale sau cetățene și cetățeni au protestat la Cotroceni, printr-un
flash-mob artistic, față de declarațiile rasiste, sexiste, clasiste și naționaliste ale
președintelui Traian Băsescu. Declarațiile președintelui Traian Basescu constituie un atac
la adresa demnitătii cetățenelor și cetățenilor României, cuprind o serie de discriminări la
adresa mai multor categorii de persoane și reflectă o gravă abatere de la responsabilitatea
de reprezentant politic pe care funcția sa o cere. Prin cuvintele sale, Traian Băsescu
indică al cui președinte consideră că este și al cui nu este, lucru inacceptabil într-o
democratie.
Petiție CNCD privind declarațiile lui Traian Băsescu. Petiția, transmisă către CNCD
pe 26 iunie 2013, a fost semnată de Centrul FILIA, Asociația E-Romnja, Asociația
Romano ButiQ, Asociația GAS – Grupul pentru Acțiune Socială, Fundația CPE,
Asociația FRONT, Asociația h.arta, Societatea de Analize Feministe – Ana, Fundația
Desire, Clubul Academic de Studii Europene – CASE, Societatea de Educație
Contraceptivă și Sexuală, Asociația Transcena. CNCD a hotărât că declarațiile domnului
Traina Băsescu nu constituie discriminare.
Stagiu de practică pentru masterandele și masteranzii de la Gen și Minorități
Dezbatere “Dialog de politici în domeniul prevenției violenței”. Dezbaterea a fost
organizată pe 27 iunie 2013, de Organizația Mondială a Sănătății.
Seri feministe de film cu Centrul FILIA. În fiecare săptămâna din perioada iulieaugust 2013 am organizat vizionări de film sau documentar în aer liber, urmate de
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discuții informale, dezbateri sau pur și simplu conversații sub cer de vară. Filmele
vizionate au fost: Foxfire, My flesh and blood, The Whistleblower, Women who make
America, Boys don’t cry.
6-7 iulie, Întâlnire feministă, Spațiul Platforma.
Festivalul Egalităţii de Gen
Între 13-17 septembrie 2013 a avut loc la Sibiu Festivalul Egalității de Gen organizat de
Asociatia ALEG. Centrul FILIA a organizat două expoziții interactive privind hărțuirea
stradală și publicitatea ofensatoare, fiind urmate de dezbateri. De asemenea, organizația
s-a implicat în desfășurarea Bibliotecii vii prin:
Simona Chirciu, care a fost Cartea Vie, “Violența asupra femeilor”.
Alexandra Gruian, care a fost Cartea Vie numita “Feminism”.
Daniela Cosma, care a fost Cartea Vie numită “Despre îngrijire și alte inegalități”.
Stagiu de voluntariat. În octombrie 2013 am început stagiul de voluntariat la Centrul
FILIA. Și-au manifestat interesul de implicare în activitățile FILIA 6 noi voluntare.
Petrecerea aniversară „Recunoaştem şi Încurajăm Participare Femeilor”, 16
noiembrie 2013. Premiul Calypso Botez a fost acordat în 2013 doamnei Eleonora
Pokola, autoarea cărții “Povestea unei supraviețuitoare”. Eleonora Pokola este prima
femeie din Romania care a scris o carte despre experiențele trăite într-o relație abuzivă și
despre obstacolele întâmpinate într-un cadru legislativ, cultural și instituțional ineficient.
Este implicată în evenimente și proiecte pentru creșterea conștientizării privind violența
în familie. Pornind de la propriile experiențe, doamna Eleonora Pokola și-a propos să
înființeze un ONG în Cluj, care să lupte pentru combaterea violenței asupra femeilor și
care să asigure sprijinul necesar femeilor care doresc să iasă din relații marcate de
violență. Noul ONG înființat poartă numele VIVAD – Victorie Împotriva Violenței,
Abuzurilor și Discriminării.
Campania 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor. Campania a
început pe 25 noiembrie 2013, iar Centrul FILIA s-a implicat în diferite evenimente de
pe parcursul Campaniei, organizate de asociații feministe și grupuri informale active
împotriva violenței asupra femeilor.
Scrisori deschise:
1. Scrisoare deschisă către Consiliul Național al Audiovizualului
2. Scrisoare deschisă pentru semnarea Convenției de la Istanbul
3. Scrisoare deschisă privind Ordinul de protecție
4. Scrisoare deschisă împotriva introducerii violului în Legea Medierii
5. Scrisoare deschisă împotriva Sterilizării Femeilor Rome

13

25 noiembrie – Începând cu ora 17:30, Piaţa Unirii - Indiferenţa hrăneşte violenţa – Am
manifestat public împotriva violenţei. Pe 25 noiembrie, Ziua Internaţională pentru
Eliminarea Violenţei asupra Femeilor. De la ora 18.30 am participat la organizarea unui
eveniment dedicat comemorării victimelor: Memorialul femeilor omorâte de violenţa din
familie.
29 Noiembrie - Restrângerea drepturilor reproductive - formă de violență a statului
asupra femeilor- este organizata de Centrul FILIA, alaturi de E-Romnja, Asociația
Transcena, ECPI, Monica Obreja și Oana Girlescu. Dezbaterea și-a propus să introduca
problematica drepturilor reproductive în discursurile publice privind violența asupra
femeilor și să încurajeze abordarea diversității formelor de violență cu care se confruntă
grupuri diverse de femei. Prezentările organizatorilor au vizat: importanța abordării
statului ca agent al violenței asupra femeilor, inițiativele politice recente de limitare și
atacare a drepturilor reproductive ale femeilor (de ex. Poziții privind sterilizarea femeilor
rome sau inițiativa legislativă a deputatului PDL Marius Dugulescu privind „înființarea,
funcționarea și organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcina”), precum și
aspecte privind drepturile reproductive ale femeilor cu dizabilități.
7 Decembrie - Orele 11:00-16:00- Violenţa asupra femeilor rome în spaţiul public.
Atelier cu 10 tinere/i rome/i din comunele Mizil şi Spanţov organizat de E-Romnja
(Asociaţia pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome). În cadrul atelierului va fi
organizat un flashmob cu tinerii. – Prezentare Violența împotriva femeilor rome.
Alte evenimente
Relaţia cu mass-media de-a lungul întregii perioade acoperită de raport:
Comunicate de presă:
19 iunie - Flash Mob Antidiscriminare la Cotroceni
26 iunie 2013 - Petitie CNCD impotriva dclaratiilor presedintelui Traian Basescu
6 august 2013 - Judecarea infractiunii de viol nu este conditionata de participarea la
sedinta de informare asupra medierii
12 septembrie 2013 - Cand nu reactionam, incurajam violenta sexuala impotriva
femeilor!
TVR1 - Emisiunea Ultima Ediția – 24 iunie – Despre violența împotriva femeilor și
blamarea victimelor.
Radio România Antena Satelor – 2 octombrie – Despre aplicarea ordinului de protecție
în cazurile de violență împotriva femeilor
Declarație Free Press – 19 septembrie - Violenta impotriva femeilor in mass media,
disponibilă la adresa: http://www.free-press.ro/drepturile-omului/242-video-violentaimpotriva-femeilor-in-mass-media.html
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Scrisori deschise:
31 iulie - Scrisoare deschisa catre Organizatia de Femei a PDL si conducerea PDL
privind exluderea lui Traian Tamagă, membru al PDL Argeș.
2 septembrie - Scrisoare deschisă către conducerea Partidului Național Liberal,
președintele PNL Crin Antonescu și președinta OFL Lucia Varga
17 decembrie - Scrisoare de protest privind înființarea Fundației Ferentari
Vizibilitate Centrul FILIA:
Map4good.org
Doilasuta.ro
World Map of Feminists
Facebook Centrul FILIA – 3625 Like-uri
Youtube Centrul FILIA
Finanţatori
Open Society Institute Budapesta
Feminist Review Trust
ANPCDEFP, TiA
ERSTE Stiftung
Parteneri:
Centrul FILIA este membră în Coaliția informală împotriva discriminării, în Coaliția
informală împotriva violenței asupra femeilor și în Romanian Women’s Lobby.
Membrii Consiliului Director și persoane care au sprijinit activitatea Centrului
FILIA în perioada aprilie 2013 – februarie 2014
Consiliului Director
Alice Iancu – Vicepreşedintă
Miruna Pantel – Vicepreședintă
Andreea Bragă – Președintă
Membre și voluntare:
Ioana Dodi, Simona Chirciu, Alexandra Gruian, Simona Necula, Daniela Cosma, Andra
Georgescu, Valentina Bianca Vasile, Crenguța Mihăilă, Indra Gheorghe, Crina Gheorghe
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Date financiare
Venituri aferente anului 2013

Tip venituri
Cotizații membri
Donații
2% din venit
Sponsorizare
Emagbirotica
Proiect Drepturi
Proiect ERSTE
Proiect FRT
TOTAL

Sumă
900
1812
1472

Procent
0.84%
1.70%
1.38%

1161
67378
7430
26548
106701

1.09%
63.15%
6.96%
24.88%
100.00%

Total venituri: 106.701 RON
Total cheltuieli: 93.613 RON
Excedent: 13.088 RON
Număr de persoane angajate în 2013 în baza unui contract civil: 9
Date de contact Centrul FILIA
Adresa: strada Povernei, nr. 6-8, sector 1, Bucureşti
tel./fax:021 318.08.96; 0732861798
E-mail: centrul_filia@yahoo.com; office@centrulfilia.ro
Website: www.centrulfilia.ro
Fb: https://www.facebook.com/centrul.filia
Raport întocmit de Miruna Pantel și Andreea Bragă
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