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Context – mobilizarea Francofoniei în favoarea egalității dintre sexe
Principalele instituții francofone internaționale au integrat deja în programele și acțiunile lor o
componentă puternică dedicată promovării, dezvoltării și respectării drepturilor omului, arătând
atât interesul existent la cel mai înalt nivel cât și importanța ce trebuie acordată acestei tematici
pe toate planurile (internațional, național, local).
Începând din 2010, Organizația Internațională a Francofoniei (OIF) a ales astfel să-și
prioritizeze acțiunea în jurul construirii unei strategii francofone de mobilizare și de promovare
în favoarea drepturilor femeilor, în spațiile decizionale francofone și în dezbaterile
internaționale. Demersurile de mobilizare a societății civile francofone, în special prin crearea
Rețelei francofone pentru egalitatea dintre femei și bărbați (RF-EFH), duc la unirea acțiunilor
și expertizei societății civile în țările francofone și avansarea cercetării, promovării și
mobilizării pentru această problematică în cadrul spațiului francofon și pe scena internațională.
În 2015, OIF, susținută de Ministerele Afacerilor Externe din cele șase țări membre din regiunea
Europa Centrală și Orientală (Albania, Armenia, Bulgaria, Fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei, Republica Moldova și România), a organizat la Erevan primul seminar regional
pe tema egalității dintre femei și bărbați – „Contribuția societății civile la egalitatea dintre femei
și bărbați în Europa Centrală și Orientală” – care a reunit reprezentații/reprezentantele
organizațiilor societății civile din cele șase țări amintite. Al doilea seminar regional –
„Promovarea egalității dintre femei și bărbați în și prin educație” – a avut loc anul acesta la
Chișinău. Două alte seminarii vor fi organizate în următorii doi ani, următorul va avea loc la
București și va trata subiectul violenței asupra femeilor.
Conform analizei asupra Egalității dintre femei și bărbați în beneficiul societății civile din țările
din Europa Centrală și Orientală, realizată de către RF-EFH după primul seminar regional de
la Erevan, rezultă că „în zilele noastre, este o obișnuință în țările din Europa Centrală și
Orientală să se considere că echitatea a fost instaurată de mult timp” și că „numai plecând de la
educația femeilor privind importanța democrației, acestea au început să înțeleagă importanța
activismului pentru combaterea « discriminării oculte » și lipsa de mecanisme pentru intrarea
în vigoare a legilor. Societatea civilă, cercetătorii/-oarele științifici/-e feminiști/-e și activiștii/ele ar trebui să își unească forțele pentru a-și orienta acțiunile către schimbarea situației femeilor
din toată zona ECO și să stabilească o adevărată echitate de gen”. În perspectiva acestor
constatări, un prim colocviu internațional va fi organizat la Universitatea din București pentru
a completa demersul OIF și pentru a încuraja cercetători/-oare științifici/-e din regiune, și nu
numai, care lucrează pe acest subiect să participe la eveniment.
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Obiectivul colocviului
Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale (CEREFREA Villa Noël)
își propune, prin intermediul axei „Francofonie și drepturile omului”, să adauge o dimensiune
de cercetare complementară celorlalte diferite aspecte – instituționale, sociale și informale –
care constituie sfera de acțiune a Francofoniei în materie de drepturile omului. În acest scop,
Centrul se sprijină pe expertiza de cercetare în domeniul educației a Universității Lyon 2,
precum și pe experiența programului universitar de master „Politici ale egalității de șanse în
România și în Uniunea Europeană”, afiliat masterului european E.G.A.L.E.S. pilotat de Lyon
2. La acestea se adaugă experiența Centrului feminist FILIA în domeniul educației non-formale,
centru cu sediul la București. Colocviul este organizat cu sprijinul Organizației Internaționale
a Francofoniei.
Problema egalității dintre femei și bărbați preocupă deja societățile occidentale/democratice de
mai multe decenii și, chiar dacă au fost înregistrate progrese, mai există încă probleme care
persistă și care merg de la o încetinire perceptibilă cauzată de contextul economic și politic
actual până la o adevărată reevaluare a bazelor acestei evoluții.
Statisticile arată că există încă diferențe, uneori foarte puternice în funcție de contextele
naționale și regionale, între femei și bărbați în materie de acces la educație și la formare, atât
inițială cât și continuă. Acest lucru duce la alte probleme societale, ca de exemplu sărăcia,
violența de orice tip, discriminările, necunoașterea drepturilor și a importanței acestora.
Organizațiile internaționale s-au interesat în mai multe rânduri de această problemă, organizând
sesiuni de lucru, ateliere și consultări cu actorii implicați, fie că este vorba despre guverne,
administrații publice, reprezentanți ai societății civile sau ai mediului privat. Ceea ce dorim să
analizăm este modul în care, prin cercetare, putem contribui la obținerea unei egalități reale
între femei și bărbați. Un prim pas ar putea fi analizarea contextelor și cadrelor economice,
sociale, culturale, civice și politice care favorizează și întrețin aceste inegalități.
Propunem, fără a ne limita la acestea, următoarele piste de cercetare:











dreptul la educație – drept economic, social, cultural, civic și politic;
politicile și inițiativele în favoarea egalității dintre femei și bărbați în sistemul educativ
și de formare, mize naționale și europene; convenții, declarații, legi care tratează între
altele, egalitatea;
bunele practici în favoarea egalității dintre femei și bărbați – modele de urmat; strategii
de intervenție în favoarea transmiterii valorilor de egalitate;
rolul educației în promovarea egalității dintre femei și bărbați – formarea
profesioniștilor din educație pentru a preda și a lupta împotriva sterotipurilor și a preveni
comportamentele, violențele sexiste, hărțuirea sexuală;
crearea de manuale pentru a preda egalitatea dintre femei și bărbați încă de la școala
primară;
educația formală și nonformală: contribuția societății civile;
integrarea perspectivei de gen în programele școlare și universitare;
educația – factor în angajare: accesul la diplome de specializare și la posturi adecvate;
actorii principali care duc la schimbarea educației în favoarea egalității: statul, școala,
ONG-urile, mediul privat;
starea de fapt a sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor legale cu privire la
egalitatea dintre femei și bărbați.
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Calendar
- 1 octombrie 2016 : trimiterea propunerii de comunicare sub forma unui rezumat de
aproximativ
350-400
cuvinte
la
adresele:
simona.necula@villanoel.ro
și
larissa.luica@villanoel.ro. Va fi organizată o sesiune în limba română, cele/cei care doresc să
intervină în sesiunile în limba franceza vor beneficia de traducere din partea Centrului.
Propunerile trebuie să fie însoțite de numele, afilierea și adresele de e-mail ale tuturor autorilor.
- 10 octombrie 2016 : anunțarea rezultatelor
- 20 decembrie 2016 : trimiterea versiunii definitive a articolului, în vederea publicării. Acesta
va fi obiectul unei proceduri de selecție specifică.
Comitet de organizare și științific
Simona NECULA – CEREFREA Villa Noël, Universitatea din București, România
Larissa LUICĂ – CEREFREA Villa Noël, Universitatea din București, România
Ionela BĂLUȚĂ – Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București, România
Laura GRÜNBERG – Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din
București, România
Alina DRAGOLEA – Facultatea de Științe Politice, Școala Națională de Științe Politice și
Administrative / Centrul FILIA, București, România
Dana POPESCU-JOURDY – laboratorul « Éducation, Cultures, Politiques », Universitatea
Lumière Lyon 2, France
Gilles COMBAZ – laboratorul « Éducation, Cultures, Politiques », Universitatea Lumière Lyon
2, Franța
Jean-Claude SOULAGES – Centrul Max Weber, Universitatea Lumière Lyon 2, Franța
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