
 
 

Experiențele femeilor din pandemie nu trebuie ignorate! 
-Scrisoare deschisă către Guvernul României privind recomandări pentru măsuri post-

criză sensibile la gen- 
 

Centrul FILIA a transmis în data de 11 ianurie 2021 o scrisoare deschisă adresată Guvernului 
României prin care a solicitat respectarea drepturilor femeilor în politicile post-criză prin adresarea 
problemelor specifice cu care se confruntă în perioada pandemiei. Demersul este susținut de un 
număr de 12 organizații partenere din sfera drepturilor omului.  
 
Istoria recentă a crizei economice din 2007 ne arată că, în astfel de perioade, problemele specifice 
ale femeilor sunt tratate marginal și lipsesc de pe agenda publică. Atunci când atenția publică 
este monopolizată de un subiect major, experiențele specifice ale femeilor și ale altor 
categorii vulnerabile tind să fie ignorate, iar inegalitățile de gen să se adâncească.  
 
Centrul FILIA a desfășurat o cercetare exploratorie, în perioada august-noiembrie 2020, despre 
experiențele femeilor în timpul pandemiei pentru a înțelege starea de fapt și pentru a formula 
recomandări de măsuri post-criză sensibile la gen. Rezultatele cercetării scot la suprafață situații 
extrem de diverse de la pierderea locurilor de muncă și veniturilor, la epuizare fizică și psihică, la 
violență în familie și la locul de muncă, insuficiența resurselor de trai, intensificarea activităților de 
îngrijire și deteriorarea sănătății mintale sau acces deficitar la servicii de sănătate medicală. 
Aceste teme lipsesc aproape cu desăvârșire de pe agenda publică și acest lucru se reflectă și în 
încrederea pe care o  au femeile în autorități - datele indică un grad scăzut de încredere în 
autorități și preferința pentru rezolvarea eventualelor probleme prin apel la rețelele 
informale. 
 
Cercetarea menționată face parte din proiectul “Femeile în timpul și după coronavirus: Informare, Cercetare și Advocacy 
pentru Egalitate de Gen” derulat de Centrul FILIA în parteneriat cu Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei 
și Bărbați, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin 
Granturile SEE 2014-2021. 
 
Despre Programul Active Citizens Fund România: 
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este 
de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele 
donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru 
Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT 
și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar 
al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și 
creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe 
termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participări i 
democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare 
Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați 
www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.  
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