Cu ocazia zilei de 8 Martie – Ziua internationala a femeii, Comisia de Femei a CNSLRFRATIA a organizat o masa rotunda cu tema « Segregarea profesionala, orizontala si
verticala, intre femei si barbati”.
La aceasta dezbatere au participat reprezentante ale federatiilor profesionale afiliate la
CNSLR- FRATIA, evenimentul bucurandu-se de prezenta :
- Doamnei Monalisa Cirstea- Director, Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse
intre Femei si Barbati
- Doamnei Lililana Pagu- presedinta Asociatiei Femeilor din Romania
- Doamnei Irina Sorescu- Presedinta Executiva a Centrului Parteneriat pentru
Egalitate.
- Domnului Leonard Barascu- presedintele CNSLR- FRATIA

In cadul acestei intalniri au fost facute prezentari care au punctat :
- Avantajele egalitatii de sanse intre femei si barbati

- Egalitatea de sanse : teorie versus realitate
- Date statistice la nivel privind egalitatea de sanse in Romania
- Date statistice privind egalitatea de sanse la nivel european, si respectiv
international
- Consecintele segregarii profesionale
- Masuri pentru combaterea segregarii profesionale
- Propuneri de actiuni in vederea combaterii segregarii profesionale
- Egalitatea de sanse : teme prezente pe agenda publica
- Proiecte, actiuni, campanii ANES
De asemenea, au fost promovata Campania STOP VIOLENTEI IN FAMILIE, STOP
VIOLENTEI ASUPRA FEMEILOR , care este o initiativa a asociatiilor AFR si AFRI
Impreuna, campanie inceputa pe data de 10 decembrie - Ziua pentru Drepturile Omului.
Cu aceasta ocazie, a fost lansat apelul catre confederatia noastra, de a participa la
aceasta campanie si de a o continua in parteneriat, pentru a produce IMPREUNA o
schimbare pozitivă și de durată în mentalitate, pentru conştientizarea opiniei publice
referitor la violenţa in familie, dar indreptata mai ales asupra femeilor,si de a realiza
IMPREUNA imbunatatirea si aplicarea legislaţiei privind violenţa domestică.
Doamna Claudia Petcu- secretar general al Federatiei Sanitas, federatie profesionala
cu peste 100.000 de membrii, in care forta de munca este majoritar feminina, a
prezentat printre altele si campania « NU agresati cadrele medicale ! » . In semn de
solidaritate, toate participantele si-au declarat sustinerea pentru aceasta campanie, si sau fotografiat cu mesajul campaniei ; dovezile de solidaritate vor fi prezentate pe
retelele de socializare ale Federatiei Sanitas.
Domana Lucia Canila, presedinta Comisiei de Femei a Federatiei Pensionarilor din
Romania, a expus importanta solidaritatii inter-generationale, subiect de puternica
actualitate si la nivel european. Segregarea profesionala dintre femei si barbati se
reflecta si in castigurile mult diminuate ale pensiilor femeilor fata de cele ale barbatilor,
facand din femeile pensionare o tinta a vulnerabilitatii crescande.
Reprezentanta Federatiei Columna, doamna Monica Radut, a relevat importanta unor
astfel de dezbateri in vederea conturarii unei altfel de mentalitati, in ceea ce priveste

abordarea problematicii egalitatii de sanse, considerand oportun si invitarea la viitoare
evenimente a unui reprezentant al Bisericii Ortodoxe Romane.

Intalnirea s-a incheiat intr-o nota de apreciere pentru organizarea de evenimente
tematice tintite pe problematica egalitatii dintre femei si barbati, precum si intr-o nota
de deschidere pentru colaborarea inter-institutionala, pentru a reusi sa progresam catre
o reprezentare corecta si bine-meritata a femeilor in societatea romaneasca.
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