
Campania „16 zile de activism împotriva violenței pe baza de gen” - 2017 

 

Pe data de 25 noiembrie, comunitatea internațională marchează „Ziua Internațională 
pentru eliminarea violenței împotriva femeilor”. 

Prin Rezoluția 54/134 a Adunării Generale a ONU, din anul 1999, guvernele, 
organizațiile internaționale și non guvernamentale sunt invitate, în fiecare an, să 
organizeze acțiuni menite să trezească conștiința publică în fața acestui fenomen 
global. 

În întreaga lume începând cu această zi se dă startul Campaniei „16 zile de activism 
împotriva violenței pe baza de gen”, perioadă de reflecție și luare de atitudine, de 
către întreaga societate. 

Astfel, în anul 2017 ANES a organizat în marja celor „16 zile de activism împotriva 
violenței pe bază de gen” pe data de 29 noiembrie 2017 prima reuniune a Comitetului 
Interministerial pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie, organism 
consultativ care își propune să genereze o platformă de dialog și de dezbatere pentru 
identificarea celor mai bune soluții în implementarea politicilor publice pe domeniu, în 
acord cu Convenția de la Istanbul. 

Evenimentul s-a desfășurat la Parlamentul României și a fost organizat cu sprijinul 
Comisiei pentru Egalitatea de Șanse din Senat. 

Având în vedere că această reuniune a avut loc în perioada celor „16 zile de activism 
împotriva violenței de gen”, s-a optat pentru o formulă lărgită de participare. 

Astfel, alături de membrii Comitetului au fost prezenți parlamentari, reprezentanți ai 
asociațiilor profesionale, ai ONG- urilor și sindicatelor. 

În deschidere, secretarul de stat al ANES a prezentat membrii Comitetului și invitații, 
precum și principalele direcții de acțiune propuse, pe palierul executiv și legislativ. 

Discuțiile au continuat cu intervențiile reprezentanților ministerelor și ale invitaților, 
fiind unanim exprimată deschiderea și sprijinul pentru obiectivele specifice asumate și 
pentru măsurile propuse. 

 

Un alt eveniment a avut loc pe data de 11 decembrie când Ambasada Franței, în 
parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, Agenția Națională pentru Egalitatea de 
Șanse între Femei și Bărbați și Institutul Cultural Român a organizat Seminarul 
Internațional cu tema „Voir, nommer, éliminer les violences contre les femmes”. 

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Universității de Arhitectura Ion Mincu și a fost 
găzduit de Excelența Sa, doamna ambasador Michèle Ramis. 



Organizată în marja celor „16 zile de activism împotriva violenței domestice” reuniunea 
s-a bucurat de o largă participare a ambasadelor, societății civile, reprezentanților 
instituțiilor publice și a unui public tânăr. 

În intervenția sa, secretarul de stat al ANES, Grațiela Drăghici a prezentat politicile 
publice promovate de guvern, inițiativele legislative în domeniu, precum și obiectivele 
specifice cuprinse în Programul de Guvernare la Capitolul „Respect și demnitate pentru 
femei”. 

Totodată, a avut loc un transfer de know-how prin prezentarea modelelor din statele 
reprezentate de Excelențele Sale, doamnele ambasador ale Franței, Suediei, Finlandei, 
Libanului, Alegeriei și Republicii Peru. 

 

 


