Platforma pentru Egalitate de Gen
Adresa: Str. A. Mateevici 60, Chișinău, Republica Moldova
Adresa poștală: MD 2009, Chișinău Republica Moldova
E-mail: secretariat.platformadegen@gmail.com
Web: www.egalitatedegen.md

Procesul verbal al ședinței
Biroului Permanent al Platformei pentru Egalitate de Gen

Locație: Str. M. Kogălniceanu 65, bl 1, sala 28
Mun. Chişinău

Data: 11 ianuarie 2019
Durata: 15:00 - 16:30

Au participat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alina Andronache, Consultantă CPD
Ana Gurău, GIFM ( on-line)
Valentina Bodrug-Lungu, Președinta Gender-Centru
Loretta Handrabura, Președinta Directoarea CPF 50/50 ( telefon)
Cornelia Călin, Analistă a finanțelor, Promo-LEX
Olga Bîtcă, Coordonatoare Programe, CReDO
Nina Lozinschi, Secretara Generală a Platformei pentru Egalitate de Gen

Ordinea de zi:
1. Alegerea Președintelui/-tei și a vicepreședintelui/-tei a Biroului Permanent, mandatul V
Pentru candidature la poziția de președintă a fost propusă să fie o persoană notorie, pubică a fost.
A fost propusă candidatura doamnei Loretta Handrabura, care a precizat că din cauza unor angajamente
asumate nu poate să-și asumea această funcție.
Alina Andonache a propus ca organizația PromoLex să dețină preșidenția sau vicepreșidenția, dat fiind faptul
că sunt membrii ai bordului de la început.
Cornelia Călin a precizat că acest an este unul destul de greu datorită celor două scurtine electorale, respective
a acceptat propunerea candidatorii pentru funcția de vicepreședinte.
Ana Gurău a precizat că datorită faptului ca nu poate fi prezentă fizic în țară nu poate să candideze pentru nici
o funcție.
Alina Andonache a precizat că cu părere de rău, la fel are deja mai multe angajamente la care trebuie să facă
față, respective nu-și permite alte poziții și responsabilități.
A fost propusă candidature lui Olga Bîtcă, care a precizat că este o mare provocare pentru ea.
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Sa menționat că datorită suportului UN Women, Gender Centru poate asigura secretariatul platformei pâna în
feburuarie 2020. Respectiv, mandatul, V al Biroului Permanent va fi asigurat și susținute de către echipa
secretariatului, inclusive și de Secretara Generală, care va fi alături de președintă și vicepreședintă.
S-a decis:
Cu votul unanim celor prezenți a fost aleasă președintă – Olga Bîtcă, vicepreședintă- Cornelia Călin.
2. Prezentarea și aprobarea planului de activități a proiectului Șanse Egale pentru Femei în Alegeri,
implementat de AO Femeia pentru societate contemporană, în baza Platformei.
S-a informat că Veronica Lupu se află internată în spital, post operație, din acest motiv prezentarea planului de
acțiuni o va realiza Nina Lozinschi.
S-a precizat că AO Femeia pentru societate contemporană a semnat contractul de grant cu FEE. Proiect care a
fost prezentat la Adunarea generală.
Asociația Obștească Femei pentru Societatea Contemporană (FSC) în parteneriat cu Platforma Egalitate de Gen
prin implicarea nemijlocită a membrilor iși propune mbilizarea societății civile de a promova un dialog și
angajament pentru reprezentarea echilibrată în procesul decizional cu diferiți actori. Promovarea unor scrutine
electorale incluzive prin oferirea de șanse egale pentru femei în alegeri, prin desfășurarea companii electorale non
sexiste, non discriminatorii și non violente asupra femeilor, în identificarea și raportarea cazurilor de agresare,
mesaje sexiste, violente și discriminatorie în campania electorală.
Pentru atingerea acestor obiective vor fi realizate:





Elaborarea unui raport de monitorizarea și cartografierea sexismului și violenței împotriva femeilor în
alegeri în scurtinul electoral din 2019.
Realizarea unei campaniei de sensibilizare privind prevenirea și combaterea sexismului și VÎFA, prin
desfășurarea a 5 evenimente publice cu liderii partidelor politice, formatori de opinie, reprezentanți a
societății civile, instituții de ordine și securitate și reprezentanți ai mass-media. Primele evenimente sunt
planificate pentru data de 22 si 25 ianuarie 2019.
2 conferințe de presă: planficate pentru data de 15.01.2019 și 13.02.2018
Elaborarea și publicarea materialelor informaționale privind fenomenul VÎFA, sexismului și instigare la ură
și discriminare.

S-a menționat că proiectul este administrat de AO Femeia pentru societate contemporană, în baza platformei,
respectiv, produsele proiectului vor fi coordonate de către biroul permanent. Consultantele acestui proiect sunt
Olga Nicolenco, Olga Bîtcă.
S-a decis ca la conferinșa de informare a obiectivelor propuse în cadrul proiectului să participe președinta Olga
Bîtcă. Pentru plus valoare la conferința de presă vor fi invitați în funcție de disponibilitate Dumitru Sliusarenco
sau Rodion Gavriloi, ambii cunost subiectul sexismului și discursului de ură.
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3. Prezentarea conceptelor pentru materialele informative în combaterea sexismului din campanii
electorale
Conceptului pentru materialele informaționale a fost propus de Olga Bîtcă și elaborat impreună cu Olga
Nicolenco, Ecaterina Mardarovici, Ana Gurău, Alina Andonache In baza acestui concept se lucreaza cu
Rodion Gavriloi.
S-a propus:
 simplificarea limbajului difinițiilor;
 ambele produse informaționale să fie orizontale, pentru a fi mai ușor de citit și urmărit;
 continuarea ideii din primul draft, cu amplasarea imaginii pe central iar pe lateral să fie – difinițiile și ce
recomandăm;
S-a decis ca toate recomandările propuse se fie incluse în concept, iar în cazul că vor mai fi ale completări să fie
expediate prin email.
4. Ședință de lucru privind mecanismul de implementaea egalității de gen cu Cancelaria de Stat.
Valentina Bodrug a propus că din partea platformei să fie expediată o solicitare către dna Pali pentru a solicita
o întrevedere. Subiectul intrevederii să fie mecanismul de implementare a egalității de gen. Pentru că, la
moment sunt inițiative de a comasa Direcția pentru asigurarea egalității dintre femei și bărbați, din cadrul
MSMPS, cu Direcția asistență socială. Și nu se conoaște încă situația comisiei guvernamenatale privind
asigurarea egalității de gen.
S-a discutat ca în cadrul ședinței de lucru să se clarifice intenția Cancelarie de stat, iar în funcție de aceasta se
va decide dacă se va recurge la poziții publice.
A fost propus să fie invitată și Coaliția Națională ”Viață fără violență în familie” la această ședință.
S-a decis: Expedierea solicitării către dna Lilia Pali și informarea bordului/ membrilor despre răspunsul primit.

