Pe data de 21 mai 2015, s-a desfasurat Reuniunea Comisiei nationale in
domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati, CONES. Din partea organizatiei
noastre a participat doamna Florentina Enache, membru supleant CONES.
Reuniunea s-a desfasurat in cadrul Conferintei internationale „ Romania, o
perspectiva holistica privind combaterea violentei impotriva femeilor si a
violentei domestice”, organizata in cadrul proiectului „ START- O viata de calitate
in siguranta”.
In programul conferintei a fost inclusa si prezentarea
Campaniei naţionale „HeForShe " inițiată de către
Campania „HeForShe " are drept scop implicarea bărbaților prin luarea de atitudine și
promovarea acțiunilor în favoarea egalității de gen, de combatere a violenţei
împotriva femeilor. Acest demers reprezintă o mișcare de solidaritate în favoarea
egalității de gen dezvoltată de UN Women (United Nations Entity for Gender Equality
and the Empowerment of Women).



„HeForShe " este o mișcare de solidaritate pentru promovarea egalității de
șanse între femei și bărbați, care își propune să atragă bărbații, ca militanți ai
egalității între femei și bărbați și ca promotori ai acesteia, de a înlătura lipsa
de acțiune, de a adopta o abordare pro-activă și de a lua atitudine pentru
realizarea unei egalității de șanse reale între femei și bărbați.



Inegalitatea de șanse între femei și bărbați este una dintre cele mai grave
încălcări ale drepturilor omului. În ciuda multor decenii de promovare a
egalității de șanse între femei și bărbați, inegalitățile dintre femei/fete sau
bărbați/băieți continuă să se manifeste în cele mai diferite modalități, în
întreaga lume.



Egalitatea de șanse între femei și bărbați nu este numai o problema a
femeilor, este o problemă a drepturilor omului care ne afectează pe toți –
femei și bărbați. În viața cotidiană, toți beneficiază, atât social, politic, cât și
economic, de realizările egalității între femei și bărbați. Realizarea egalității
de șanse între femei și bărbați conduce la eliberarea de rolurile sociale

prestabilite și de stereotipurile legate de sex, nu doar a femeilor dar și a
bărbaților.
Campania este sustinuta si de domnul Klaus Iohannis- presedintele Romaniei si de
domnul Victor Ponta- prim ministrul Guvernului Romaniei.

Invitam

membrii de sindicat ai CNSLR-FRATIA sa se alature miscarii de

solidaritate si sa contribuie la promovarea campaniei.

Susțin petiția

