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Invitaţie 
Conferinţa Anuală WIDE 2010 

"Migraţia şi Egalitatea de Şanse în contextul Globalizării" 
3  - 5  Iunie 2010 

Bucureşti - România 
 

“AUR” - Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane împreună cu WIDE – Women in Development 

Europe, secretariatul general în Bruxelles, Belgia, şi Coaliţia KARAT, secretariatul general în Varşovia, Polonia, 

au plăcerea de a vă invita la Conferinţa Anuală WIDE 2010, “Migraţia şi Egalitatea de Şanse în contextul 

Globalizării”. 

Deschiderea va avea loc în ziua de 3 iunie la Palatul Parlamentului şi Conferinţa va continua în zilele de 4 şi 5 

iunie 2010, la Hotelul Rin Grand, 7D, Str. Vitan Bârzeşti, Bucureşti, România. 

În acest an, conferinţa marchează cea de-a 25-a aniversare a reţelei WIDE. 

Vom aborda ca teme protecţia drepturilor femeilor migrante prin discutarea strategiilor politice la nivelul 

Uniunii Europene şi a sinergiilor dintre acestea. Dezbaterile vor conduce la identificarea punctelor centrale 

pentru activităţile de advocacy şi pentru elaborarea în viitor a unor politici bazate pe respectarea acestor 

drepturi. 

 

Totodată va fi abordată şi nevoia armonizării politicii Europene privind migraţia cu politica Europenă privind 

schimburile comerciale şi de dezvoltare, precum şi impactul negativ asupra protecţiei drepturilor economice, 

culturale, sociale şi politice (ECSP) ale femeilor migrante în întreaga lume. 

 
Conferinţa va stabili legături cu activităţile trecute şi actuale ale WIDE, în particular cu dezbaterile Conferinţei 
WIDE 2006 “În ce fel de stat trăim? Viaţa femeilor, state în schimbare, pieţe în expansiune” şi  Conferinţei 
WIDE 2009 “Nouă ne pasă! Răspunsul feminist la criza nepăsării””. 
 

Anexat veţi găsi programul Conferinţei şi formularul de înregistrare. 

Vă rugăm să completaţi formularul de înregistrare anexat şi să îl trimiteţi la adresa de e-mail 

org.aur@gmail.com, până cel târziu la data de 28 mai 2010.  

Pentru informaţii suplimentare: 
Ioana MĂNĂILĂ, preşedintă “AUR” – A.N.S.R.U,  mobil: 0722 77 84 84 
Laura PANTELI-STANCIU, asistent manager, telefon: 021 313.38.83 SAU 021 314.44.04. 
 


