Agenda ședinței
Biroului Permanent al Platformei pentru Egalitate de Gen
Locație: Str. 31 august, 98; etajul 3 (FEE)
Mun. Chișinău

Data: 30 noiembrie 2015
Durata: 16:00 –18:00

Participanți:
1.
2.
3.
4.
5.

Valentina Bodrug, Președinta, Platforma pentru Egalitate de Gen; Președinta ”Gender-Centru”
Alina Andronache, Politolog
Cornelia Călin, Analistă, Asociaţia Obştească Promo-LEX
Galina Precup, Vicedirectoare, CPD
Nina Lozinschi, Secretară Generală a Platformei pentru Egalitate de Gen

Invitați:
6. Andrei Brighidin, Director Dezvoltare, Monitorizare și Evaluare, FEE, membru observator
7. Antonița Fonari, Secretară Generală a Consiliului ONG; membră a Platformei pentru Egalitate
de Gen
8. Irina Ivăncescu, Coordonatoare, TDV, membră a Platformei pentru Egalitate de Gen
9. Natalia Scobioală, Activistă, membră a Platformei pentru Egalitate de Gen
10. Cristiana Sîtnic, Voluntară a Platformei pentru Egalitate de Gen
S-a discutat:
1. Agenda Conferinței Naționale a Egalității de Gen (conferință).
Valentina Bodrug-Lungu a propus expunerea fotografiilor din cadrul Concursul Naţional de
Fotografii “Femeile Moldovei – speranţa ţării” și premierea câștigătorilor la începutul sesiunii a 4-a.
Andrei Brighidin a menționat că procedura de aderare la Platformă este una birocratică prin faptul
că se solicită CV și recomandare a două persoane. Persoanele juridice și fizice pot adera la
Platforma doar pentru a avea acces la informație și este dreptul lor să fie membri fără să se implice
în activități. Andrei a propus ca participanților la conferință să li se ofere posibilitatea de a se
prezenta în timpul sesiuni, iar Biroul Permanent încă eligibil să le poată oferi calitatea de membru și
dreptul de vot celor care solicită aderarea la Platformă.
Antonița Fonari a precizat că pentru realizarea misiunii Platformei este nevoie de oameni activi,
militanți și militante pentru egalitatea de gen. Platforma nu are nevoie de membrii ”doar de
umplutură” și doar pentru că donatorii doresc să aibă un număr cât mai mare de membri la
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indicatori. Oricine dorește să afle despre ce face Platforma poate accesa informația din Internet.
Dacă se creează o Platformă doar pentru informare venită de la Secretariat vom ajunge să nu avem
nici măcar cvorum pentru ședințe.
S-a decis:
a. Procedura de aderare să fie subiect de discuție pentru noul mandat al Biroului Permanent.
b. Buletine de vot cu lista candidaților/candidatelor pentru Biroul Permanent vor primi doar
membrii Platformei.
c. Participanții la Conferință să fie informați prin email, de către Nina Lozinschi, că va avea loc
Adunarea Generală a Platformei unde se va alege mandatul II al Biroului Permanent.
d. Membrii Platformei să fie informați (3 decembrie) că până la 7 decembrie pot depune
candidaturile pentru mandatul II al Biroului Permanent.
e. Prezentarea Platformei pentru Egalitate de Gen să fie inclusă în mapele participanților.
f. Alegerile vor avea loc în sesiunea 4-a, persoanele propuse pentru Comisia de numărarea
voturilor: Cristiana Sîtnic, Nicolae Panfil, Andrei Brighidin.
g. Moderatoarea sesiunii de decernare a premiilor din cadrul Concursului Naţional de Fotografii
“Femeile Moldovei – speranţa ţării” va fi Valentina Bodrug-Lungu. Antonița Fonari va
modera sesiunea de prezentare a Platformei și alegerile Biroului Permanent, mandatul II, iar
vorbitorii vor fi: Valentina Bodrug-Lungu, Cornelia Călin, Nina Lozinschi, Victoria Apostol
(online), Galina Precup, Alina Andronache.
h. Alina Andronache va plasa fotografiile venit pentru Concursul Naţional de Fotografii “Femeile
Moldovei – speranţa ţării” pe pagina de Facebook a Platformei, pentru ca publicul să voteze
fotografia preferată.

2.

Acțiunea publică a Platformei pentru Egalitate de Gen, 10 decembrie 2015.

Conform planului de acțiuni al Platformei pentru Ziua Internațională a Drepturilor Omului a fost
planificată o acțiune publică la Parlament pentru aprobarea cotelor de gen. S-a discutat dacă mai
este actuală această acțiune în contextul situației politice și a situație când FEE îl invită la
deschiderea conferinței pe Președintele Parlamentului chiar pe 9 decembrie.
Reieșind din situația că în 27 noiembrie FEE l-a invitat pe Adrian Candu fără să consulte Platforma
s-a propus ca la conferință să fie invitată și Liliana Plihovici, cu care s-a discutat cel mai mult
situația cotei de gen.
Antonița Fonari a propus ca la conferință să se dea un termen limită, de maximum o lună, pentru
aprobarea cotelor de gen.
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S-a decis că în cazul când conducerea Parlamentului vine la conferință li se amintește de
promisiunile făcute și acțiunile publice a Consiliul ONG, în contextul celor 7 priorități ale societății
civile. Dacă solicitarea nu va fi respectată timp de maximum o lună atunci începând cu 25 ianuarie
2016 Platforma va lansa o serie întreagă de proteste publice. În cazul în care politicienii nu vin la
Conferința din 9 decembrie, cu ocazia primei ședințe a Parlamentului se va realiza acțiunea
publică ”cu discursul de pe scaune sau pe tocuri”.
3. Întrunirea cu Asociația Femeilor din Ucraina în cadrul vizetei de lucru în
Programul ”Pacificarea: Rolul Femeii”.
Nina Lozinschi a informat că întrunirea cu Asociația Femeilor din Ucraina, din 1 decembrie, va
avea loc la ora 11:30 și nu la 14:30 cum a fost planificat inițial. Doamna Nina Ungureanu nu va mai
participa din motive de sănătate.
Valentina Bodrug-Lungu a precizat că nu va putea să participe la această întrunire pentru că are
deja ceva planificat de dimineață.
S-a decis că la întrunirea cu Asociația Femeilor din Ucraina va participa Antonița Fonari și Galina
Precup. Nina Lozinschi va participa la Masa Rotundă de prezentare a „Studiului privind percepții și
atitudinile față de egalitate în RM” elaborat de Consiliul pentru prevenire și eliminarea discriminării
și asigurarea egalității.
4. Răspunsul partidelor politice privind întrunirea cu membrii Platformei pentru Egalitate de
Gen.
Alina Andonache a informat despre discuțiile cu PLDM pentru a stabili o ședință cu membrii
Platformei. Inițial Valeriu Streleț a fost dispus pentru întrunire, dar în ultimul moment a sugerat să
avem întrunirea cu Liliana Palihovici.
Antonița Fonari a afirmat că din comunicarea cu Liliana Palihovici era clar că tocmai Valeriu
Streleț a fost pregătit pentru a avea discuția cu noi și nu este explicabil de ce are loc ping-pongul de
la unul la altul.
S-a decis ca Alina Andronache să stabilească o întrunire cu Liliana Palihovici.
5. Implicarea în marșul feminist din 8 martie organizat de Grupul de Inițiative Feministe din
Moldova.
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Nina Lozinschi a informat despre invitația venită din partea Vicepreședintei Victoria Apostol,
pentru Platformă sau individual, de a participa la marșul feminist din 8 martie 2016, organizat de
Grupul de Inițiative Feministe din Moldova. Titlul marșului probabil va fi: "Sexismul ne fură
șansele". Va mai fi organizată o conferința de presa; nominalizarea și premierea sexiștilor anului
2015; spot social si infografic despre ce este sexismul și cum se manifestă.
S-a decis: Platforma se va implica la organizarea și participarea la eveniment.
6. Scandalul provocat de Președintele CEC Iurie Ciocan și soția sa Nona Marian, interpretă:
care trebuie să fie reacția Platformei.
Platforma se va implica în această situație, reieșind din faptul că este vorba de persoane publice
care s-au comportat violent cu un angajat dintr-un centru comercial, iar ulterior au lansat și
declarații sexiste.
S-a decis:să fie făcută o scrisoare publică adresată:
a) conducerii țării – pentru că este vorba de un angajat plătit din impozitele cetățenilor și care
este responsabil să aibă un comportament model și să cheme poliția în cazul unui incident,
iar autoritățile țări sunt obligate să se autosesizeze în cazurile când decidenții sunt implicați
în activități care constituie cauze civile/penale.
b) ONU în Moldova – ca să retragă secvența cu Iurie Ciocanu din clipul Mișcarea de
solidaritate pentru egalitate de gen ”Bărbații susțin femeile” pentru că nu este o persoană
care să reprezinte interesele noastre și să vorbească de o generație viitoare atât timp cât el
consideră ca poate apăra drepturile femeilor aplicând forța fizică.
c) Adresare către Iurie Ciocan și Nona Marian – ca persoane publice și părinți care au dat un
exemplu negativ. Domnul Ciocan are un comportament violet față de angajat, după care o
împinge pe soția și soacra sa și trebuie să își ceară scuze, într-o conferință de presă față de
cetățenii din impozitele cărora este plătit. Nona Marian a arătat un gest neadecvat în video,
a plasat declarații sexiste pe pagina sa de Facebook și trebuie să își ceară scuze public
pentru aceste fapte.
d) Alina Andronache va discuta cu Victoria Apostol dacă pot elabora draftul acestei scrisori
cât mai curând.
7. Logoul Platformei Pentru Egalitate de Gen.
S-a decis de principiul că modelul cu ”omuleții” este cel mai potrivit, iar culorile portocaliu și mov
au fost acceptate, urmând ca modelul ales să fie definitivat de agenția contractată.
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