Protecţia drepturilor femeii
A fi femeie nu este un handicap. A fi femeie este doar a fi diferitã de un bãrbat. Dar
cineva a avut ideea sã mãsoare diferenţele dintre bãrbaţi şi femei în superioritãţi şi
inferioritãţi şi ne trezim în plin rãzboi al sexelor, în plinã competiţie, fie cã vrem fie cã
nu, şi indiferent de ce simţim sau gândim suntem aruncaţi într-o tabãrã sau alta.
DE CE
Competiţie care poate sã devinã într-o fracţiune de secundã rãzboi şi sã degenereze în
scene sângeroase.
În unele discuţii în contradictoriu auzim: dacã ne ocupãm de "drepturile femeii", atunci
de ce sã nu vorbim şi de "drepturile bãrbaţilor". Nu sunt numai bãrbaţi cei care contestã
legitimitatea formulãrii unei probleme a discriminãrii sexului slab. Femeile înseşi susţin
cã femeile adevãrate ştiu sã-şi obţinã drepturile şi încã ceva pe deasupra. Avem exemple
de bãrbaţi care - spun ei - invidiazã femeile pentru cã sunt femei şi obţin atât de uşor
slujbe care se gãsesc din abundenţã într-un anumit sector pe piaţa muncii. Este la fel cu a
invidia bãrbaţii pentru cã se pot face hamali, oieri, marinari şi mineri.
Lupta femeilor pentru un statut social egal cu cel al bãrbaţilor are ritmuri şi intensitãţi
diferite în diverse ţãri ale lumii. Oricât ar fi de lent procesul putem fi siguri însã cã în
ultimele decenii el este un fenomen global. Chiar în culturi bazate pe religii extremiste în
problema subordonãrii femeii faţã de bãrbat, femeile îşi pun problema definirii clare a
felului în care ele aşteaptã sã fie respectate şi vocea lor sã fie luatã în consideraţie.
Din pãcate, poziţia inferioarã în familie, tratamentele inumane cãreia îi cade victimã în
intimitate, ca şi şansele reduse pe care le au femeile de a accede la poziţii sociale
importante sunt fapte incontestabile înregistrate de istorie. Ceea ce constituie cel mai
solid argument în disputa asupra faptului dacã problema este realã sau imaginatã.
Problema statutului social al femeii are douã mari aspecte:
- discriminarea în competiţia socialã cu bãrbaţii pentru funcţii,
- agresarea fizicã şi sexualã atît în familie cît şi în instituţii sau în forme instituţionalizate.
Condiţia pentru ca femeia sã poatã sã lupte pentru respect şi egalitate este ca ea sã
înţeleagã noţiunile de discriminare şi victimizare şi sã vadã cã poate trãi aşa cum doreşte
ea sã aleagã şi aşa cum decide ea.
Femeile nu trebuie sã conducã lumea. Ele nu trebuie sã demonstreze cã sunt mai bune
decât bãrbaţii. Trebuie doar sã nu mai fie obligate sã fie în inferioritate pentru cã sunt
femei. Nu este nimic anormal sau rãu în faptul cã o femeie doreşte sã fie mamã şi
gospodinã, sã se ocupe de casã şi educaţia copiilor. Cu singura condiţie sã i se asigure
posibilitatea de a alege, adicã sã nu sã fie crescutã cu obsesia cã dacã nu se mãritã şi nu

face copii este un rebut social şi cã soţul are obligaţia sã o întreţinã toatã viaţa din salariul
lui.
Programul pentru protecţia drepturilor femeii se adreseazã femeilor în situaţii dificile şi
este concentrat pe interveţia practicã, deci pe gãsirea şi materializarea unor soluţii la
problemele existente.

SCOP
Sã creeze mijloace de intervenţie şi suport în sprijinul femeii victimizate şi sã urmãreascã
modul în care sunt respectate drepturile femeii aflate în situaţii de crizã, atât în relaţia cu
autoritãţile cât şi în familie.

OBIECTIVE
- sã creeze o strategie de intervenţie şi suport pentru femeile aflate în situaţii de crizã;
- sã formeze un grup multidisciplinar de specialişti care sã întãreascã practicile de
interveţie şi nediscriminatorii;
- sã creeze o bazã materialã şi logisticã în reţea cu alte organizaţii: centre de zi pentru
femei şi copii şi adãposturi pentru victimele violenţei domestice.
1. PROGRAMUL DE ASISTENŢÃ PENTRU REINTEGRAREA SOCIALÃ
FEMEILOR AFLATE ÎN DETENŢIE ŞI DUPÃ LIBERARE, 1995 - 1996 - 1997
Obiectivele activitãţii au fost:
a. asistarea femeilor şi minorelor pe durata arestului preventiv şi a detenţiei în
penitenciar;
b. facilitarea reintegrãrii sociale dupã eliberare.
Activitãţi desfãşurate: consiliere socialã, asistenţã medicalã, consiliere psihologicã,
sprijin în gãsirea unui loc de muncã, consilierea familiilor.
2. CUTIA PANDOREI - CENTRU DE ZI ÎN PITEŞTI, 1998 - 1999
Proiectul constã în organizarea în Piteşti a unui centru de asistenţã pentru femeile
victimizate şi a unui pachet de programe de educaţie în mass-media şi direct cãtre
beneficiari folosind metode clasice (pedagogice) şi alternative (artistice).
Obiectivele sunt:
a. influenţarea mentalitãţii femeilor victimizate în sensul recâştigãrii respectului de sine şi
al auto-definirii în cadrul instituţiei familiale;
b. scãderea riscului de devianţã pentru copiii care provin din familii violente;
c. acordarea de soluţii şi/sau suport în situaţiile de crizã pentru femeile victimizate.
3. AJUTÃ-TE SINGUR - CENTRUL DE ZI CUTIA PANDOREI, PITEŞTI - 2000
Continuarea activitãţilor în centrul de zi cu urmãtoarele obiective:

a. sã ofere servicii de asistenţã pentru victime şi sã scoatã victimele din mediul periculos
în care trãiesc;
c. sã creeze premisele unei situaţii mai bune în viitor pentru femeie în familie şi pentru
copii ei;
d. sã formeze un grup de femei victime ale violenţei domestice care sã devinã activiste în
lupta pentru afirmarea drepturilor lor şi care sã poatã gãsi soluţii reale la problemã, soluţii
bazate pe experienţa lor.
Activitãţile centrului sunt: asistenţã socialã, consiliere psihologicã, consiliere juridicã,
iniţierea unui grup de sprijin pentru victime, educaţie comunitarã şi programe pentru
copii.
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