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Ziua internațională a femeii 2017: Parlamentul
se  concentrează  pe  abilitarea  economică a
femeilor
[03-03-2017 - 12:32]

 
Banii nu aduc fericirea, dar oferă independență. Libertatea de a decide în legătură
cu viitorul sau de a părăsi un partener violent. Femeile încă au salarii și pensii mai
mici  decât  bărbații,  au  acces  limitat  la  pozițiile  importante,  sunt  mai  puțin
reprezentate în politică și dedică mai mult din timpul lor familiei și gospodăriei decât
bărbații.  Anul  acesta,  comisia  pentru  drepturile  femeii  a  decis  să  dedice  Ziua
internațională  a  femeii  abilitării  economice  a  femeilor.
 
Deși lucrurile se îndreaptă în direcția bună, încă nu putem spune că femeile și bărbații
sunt egali. Femeile sunt majoritare în locurile de muncă mai prost plătite. În cazul în care o
femeie și un bărbat au același loc de muncă, femeia este plătită mai puțin. În plus, femeile
se luptă mai mult pentru a obține poziții importante.
 
Anul acesta, comisia pentru drepturile femeii a decis să aducă în centrul atenției abilitarea
economică a  femeilor,  concentrându-se pe cinci  teme:  femeile  în  știință,  eliminarea
violenței, fixarea politicilor cu luarea în considerare a egalității de gen, echilibrarea vieții de
familie cu viața personală/diferența de remunerare și  obiectivele ONU de dezvoltare
durabilă.
 
Reuniuni, ateliere, un premiu și o expoziție
 
Pe 8 și 9 martie, deputații europeni se vor întâlni cu omologi naționali din UE și țările
învecinate.  Această reuniune va fi  urmată de ateliere pe cinci  teme și  ceremonia de
acordare a Premiului UE pentru femei inovatoare (aici puteți vedea cele 12 finaliste). Joi, 9
martie, reuniunea continuă cu un discurs al laureatei Premiului Saharov din 2016, Lamiya
Aji Bashar.
 
 
 
Pe 7 martie, Parlamentarium deschide o expoziție temporară cu titlul „11 femei care au
făcut față războiului”, cu fotografii și filme semnate de Nick Danziger. Expoziția spune
povestea lumii de cele mai multe ori ascunse a femeilor prinse în conflicte violente în
Afghanistan, Columbia și Sierra Leone. Expoziția este susținută de Comitetul Internațional
al Crucii Roșii și va fi deschisă până pe 14 mai 2017.
 
În  timpul  săptămânii,  vă  vom oferi  un  interviu  video  cu  președinta  comisiei  pentru
drepturile femeii, Vilija Blinkevičiūtė (S&D, Lituania) și o transmisie în direct pe Facebook
cu Ernest Urtasun (Verzi/ALE, Spania), autorul unei rezoluții privind egalitatea dintre femei
și bărbați în UE în 2014-2015.
 
Pe 7 și  8 martie,  Parlamentul  European organizează un seminar pentru jurnaliști  cu
experți.
 
Contact:
 
Maja OREL SCHWARZ
 
Tel. (+32) 2 28 32357 (BXL)
 
Mobil (+32) 473 86 49 74
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http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators&pg=finalists
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/ro/home/the-prize.html


maja.orel@europarl.europa.eu
 
femm-press@europarl.europa.eu
 
Twitter @EP_GenderEqual
 
Mai multe informaţii
• Parlamentarium : http://www.europarl.europa.eu/visiting/ro/brussels/parlamentarium
• Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen:

http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/femm/home.html
• Programul: http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/femm/2017.html
• Dosar EPRS: http://www.europarl.europa.eu/EPRS/womens_day_poster_bichrom.pdf

Seminarul pentru jurnaliști
• În direct: seminar pentru jurnaliști (7 martie): http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/other-

events/video?event=20170307-1430-SPECIAL-UNKN
• În direct: seminar pentru jurnaliști (8 martie): http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/other-

events/video?event=20170307-1430-SPECIAL-UNKN

Rezoluții
• Rezoluţia Parlamentului European din 13 septembrie 2016 referitoare la crearea unor condiții pe piața

forței de muncă favorabile echilibrului dintre viața profesională și cea privată:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-
0338+0+DOC+XML+V0//RO

• Propunere de rezoluție privind egalitatea dintre femei și bărbați în UE în 2014-2015:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-
0046&language=EN

• Puterea economică a femeilor în sectoarele public și privat :
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2008%28INI%29&l=en

• Aviz referitor la necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de
pensii dintre bărbați și femei: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+COMPARL+PE-589.102+02+NOT+XML+V0//RO
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