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PROGRAMUL  Conferinţei Anuale Internaţionale WIDE 2010 

“Migraţia şi egalitata de gen în contextual globalizării” 

Bucureşti, 3, 4 şi 5 iunie 2010 

 

 
„AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, împreună cu Coaliţia KARAT (pentru mai multe 
informaţii vizitaţi site-ul www.karat.org) şi WIDE - Women in Development Europe (pentru mai multe 
informaţii vizitaţi site-ul  www.wide-network.org) va găzdui în perioada 3 – 5 iunie 2010 Conferinţa 
internaţională “Migraţia şi egalitatea de gender în contextul Globalizării”. 
 
Conferinţa se va desfăşura cu sprijinul Ministerului Administraţiei şi Internelor din România (MAI), precum şi cu 
participarea Comisiei pentru Egalitate de Şanse din cadrul Senatului Romaniei. În acest an conferinţa 
marchează cea de-a 25-a aniversare a reţeli WIDE şi va fi precedată de evenimentul International Capacity 
Building Day pe data de 3 iunie 2010. 
 
1. Scopul Conferinţei  

 

Principalele obiective ale Conferinţei sunt:  

− crearea unui cadru adecvat dialogului referitor la modalitatea în care, în perioadă de criză , migraţia, 
relaţiile comerciale şi dezvoltarea economică impactează asupra vieţii femeilor;  

− explorarea şi iniţierea unui dialog între grupurile de femei migrante care să se integreze în activitatea 
curentă a reţelei internaţionale WIDE;  

− crearea unui cadru pentru realizarea unui schimb de bune practici despre cum putem să ne asigurăm că 
drepturile economice, culturale, politice şi sociale ale femeilor migrante sunt protejate; 

− crearea unu cadru pentru o evaluare critică a politicilor UE referitoare la migraţie şi despre cum 
intersectarea lor cu alte politici europene  impactează asupra politicilor guvernelor Europene;  

− formularea unor recomandări care să întărească activitatea de advocacy la nivel inernaţional a reţelei 
WIDE şi a altor forumuri ale societăţii civile care promovează drepturile femeilor; 

− evidenţiereaunor strategiilor efective care să influenţeze asupra politicilor instituţiilor Europene şi a 
guvernelor din Europa;  

− contribuirea la dezvoltarea unor alternative la actualul sistem economic neo-liberal global.  
 
1.a. Temele majore ale Conferinţei 

 

Conferinţa va fi orientată spre analizarea politicilor şi va avea un caracter inclusiv-interactiv, intersectorial şi 
multicultural, iar discuţiile şi dezbaterile principale vor avea loc pe marginea următoarelor teme principale 
propuse pentru  discuţii şi dezbateri: 
 

− Lipsa coerenţei între politica Europeană privind migraţia şi politicile Europene privind liberul schimb şi 
dezvoltarea şi impactul negativ pe care această realitate în are asupra protecţiei drepturilor economice, 
culturale, sociale şi politice (ECSP) ale femeilor migrante în întreaga lume. 

− Protecţia drepturilor ECSP ale femeilor migrante prin discuţarea strategiilor politice şi a sinergiilor, prin 
identificarea punctelor de intrare pentru activitatea de advocacy şi pentru elaborarea viitoare a unor 
opţiuni politice bazate pe respectarea acestor drepturiri.  

 
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? 
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2.Despre Organizatori  

 
În acest an Conferinţa marchează cea de-a 25-a aniversare a reţelei internaţionale WIDE. În lunga istorie a 
mişcărilor de construire în jurul ideii de egalitate de gen, dezvoltare, drepturile omului şi politicile liberului 
schimb, WIDE se află în situaţia unică de a aborda problematica femeilor migrante în conexiune cu liberul 
schimb şi dezvoltarea. În acest an Conferinţa este organizată în colaborare cu Coaliţia KARAT şi “AUR” – 
A.N.S.R.U. 
 
“AUR” – A.N.S.R.U. aduce drept contribuţie cei 12 ani de experienţă ca ONG care activează pentru promovarea 
drepturilor omului într-o ţară din Europa de Sud-Est care a fost puternic afectată de globalizare şi de mişcările 
migratorii. Coaliţia KARAT s-a consolidat ca o reţea extrem de puternică ce pune nevoile şi grijile femeilor din 
Europa Centrală şi de Est şi din Comunitatea Statelor Independente în atenţia arenei internaţionale.  
 
3. Drepturile Femeilor se află în situaţie de risc: migraţia în economia globalizată  
 
Din totalul populaţiei care migrează, procentul femeilor s-a schimbat foarte puţin până în anii 1960. În prezent, 
femeile reprezintă aproximativ jumătate din populaţia migrantă, iar “tiparele/motivele” migrării femeilor s-au 
schimbat, majoritatea migrând ca “actori independenţi” – o tendinţă denumită “feminizarea migraţiei”. 
Migraţie este un proces supus problematicii de gen, care şi-a pus amprenta asupra tendinţelor şi tiparelor, 
intereselor şi motivaţiilor, formelor de remitenţe şi de utilizare a acestora etc.  
 
Multe femei aleg să migreze pentru a-şi îmbunătăţi condiţiile de viaţă (şi a celor pe care îi au în îngrijire), ca o 
modalitate de a face faţă sărăciei şi discriminărilor multiple. Ele pot să-şi capete autonomia ca urmare a 
migrării. Acest lucru este demonstrat de gradul mai mare de independenţă fizică şi economică pe care unele 
dintre ele le dobândesc în afara graniţelor ţării de origine. De asemenea, ele pot să-şi câştige stima de sine 
devenind susţinătorii familiei. Totuşi, în unele cazuri, fenomenul migraţiei poate aduce şi multe greutăţi pe 
umerii femeilor. Femeile îşi pot pune în pericol sănătatea şi siguranţa supunându-se unor eforturi fizice mari în 
condiţii precare şi supunându-se unor riscuri mari de violarea drepturilor pe care le au (de exemplu violenţa ca 
urmare a traficării). În plus. societăţile din ţările de origine din care provin aceste femei le pot stigmatiza ca 
femei care îşi părăsesc copii şi nu îşi mai îndeplinesc datoriile conform tradiţiilor patriarhale..  
 

3.a. Migraţia şi UE  
Politicile guvernamentale influenţează puternic tiparele migraţiei şi drepturile oamenilor de a migra şi a trăi ca 
migranţi. Politicile UE şi ale multor guverne Europene sunt dictate de interesele economice şi policite şi conduc 
la grave discriminări împotriva migranţilor. Aceste politici se combină şi cu politicile de liber comerţ şi 
dezvoltare, împreună având multe efecte negative asupra femeilor şi bărbaţilor migranţi în Europa şi asupra 
dezvoltării sustenabile a statelor din Sudul Global. UE, ca o entitate comună, promovează coerenţa politicilor şi 
a aderat la convenţiile pentru apărarea drepturilor omului. Dar politicile actuale referitoare la fenomenul 
migraţiei, liberul schimb şi dezvoltare nu sunt consecvente cu o politică care pune în primul rând accentul 
respectarea drepturilor omului şi egalitate de şanse. Este necesară promovarea unor modele şi practici 
alternative care să promoveze un rol mai puternic al statului. Tiparele fenomenului migraţşiei în Europa sunt 
diverse şi se schimbă rapid. Mişcarea din noile state membre UE către statele vechi membre UE s-a intensificat 
de ceva timp şi au apărut şi alte tipare ale fenomenului. Noile state membre UE cum ar fi Polonia şi România au 
devenit şi state care primesc migranţi din ţări care nu sunt membre UE din Balcani, din Europa de Est şi Asia 
Centrală, dar şi din ţări îndepărtate cum ar fi Tailanda. Aceste noi state membre au început să marcheze un 
“zid” pentru UE şi statele non-membre învecinate. Guvernele UE au semnat un număr mare de înţelegeri şi 
acorduri prin care state învecinate, cum ar fi de exemplu Mali, se angajează să interzică grupurilor de migranţi 
să traverseze teritoriul propriu către ţările member UE.  
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Aceste noi tendinţe pun problema modului în care sunt respectate drepturile muncitorilor migranţi, a 
impactului pe care migraţia femeilor o are asupra societaţii în general şi familiilor în special.  
Politicile restrictive referitoare la migraţie pe care le promovează UE şi guvernele sale, cum ar fi Directiva UE de 
Repatriere a migranţilor ileagali, Acordurilor de Repatriere, centrele de detenţie pentru migranţii fără 
documente, vin în contradicţie şi ameninţă angajamentele internaţionale şi naţionale de protecţie a drepturilor 
economice, culturale, sociale şi politice ale femeilor şi bărbaţilor.  
Multe femei migrante au o protecţie miniă conform legislaţiei naţionale sau trăiesc de facto în afara oricărei 
protecţii legislative. Ele trăiesc în zone “umbră/gri” ale migrării şi muncii informale, unde violarea drepturilor 
de bază ale omului şi ale drepturilor în muncă este o practică comună. În general, politicile referitoare la 
migraţie nu ţin cont de specificul de gen, iar problematica de gen nu se ia în consideraţie în planificarea 
politicilor, în schimb politicile au un impact puternic din perspectiva de gender.  
 
În aproape toate ţările Europene teme cum ar fi migraţia în scopul muncii, migraţie ilegală, oferirea de azil şi 
integrarea au devenit puternic contestate la nivel politic. Ne confruntăm cu o puternică mobilizarea populistă 
împotriva fenomenului migraţiei, chiar şi în rândul guvernelor puternic liberale, cum ar fi Suedia, sub presiunea 
impunerii unor abordări restrictive. În realitate, multe state Europene beneficiază economic de pe urma muncii 
migranţilor femei şi bărbaţi, iar dimensiunea contribuţiei acestora nu este cunoscută. În schimb, se elaborează 
politici restrictive referitoare la multe forme de migraţie, punând migranţii în poziţii din ce în ce mai precare. 
Anul trecut, guvernele Europene au adoptat directiva denumită Carta Albastră care stipulează o serie de criterii 
care admit eliberarea de permise doar pentru persoanele migrante cu calificare superioară. Politica migraţiei 
circulare a fost considerată ca o politică de trei ori cîştigătoare, ea permiţând migranţilor să se mute în diferite 
locuri. Nu este însă clar cum s-a implementat aceasta de către guvernele Europene în aşa fel încât să vină în 
sprijinul migranţilor, şi nu doar să servească intereselor politice şi economice ale guvernelor UE.  
 

3.b. Migraţia şi Munca  
Migraţia are loc în strânsă legătură cu modelul economic neo-liberal care se află în prezent în criză economică 
şi financiară. Este un model în care dezvoltarea economică şi politicile conduc la exploatarea muncitorilor 
pentru maximizarea profitului. În acest model, munca şi muncitorii pot fi mutaţi în mod voluntar sau involuntar 
în funcţie de cele mai profitabile condiţii pentru dezvoltarea unei afaceri. Aceasta se poate face în zonele libere 
de export din ţările în curs de dezvoltare sau în sectoarele cu protecţie minimă din ţările dezvoltate, cum ar fi 
munca la domiciliu. Migraţia femeilor nu se referă doar la migraţia internaţională. Migraţia internă este o 
componentă egală, uneori mai importantă a migraţiei femeilor atât datorită numărului de femei implicate, cât 
şi datorită totalului remitenţelor care sunt trimise acasă. Sistemele global de producţie solicită o forţă de 
muncă caracterizată printr-o mobilitate crescută, care să combine competenţele cu flexibilitatea şi costurile 
scăzute. Ca o consecinţă, în serviciile şi domeniile de producţie care necesită calificare redusă şi prost plătite 
numărul de femei angajate faţă de bărbaţi nu numai că a crescut, dar condiţiile de muncă s-au deteriorat în 
permanenţă. 
 
Există o concentrare a femeilor migrante în zona ocupaţiilor considerate în mod “tradiţional” ca aparţinând 
femeilor cum ar fi munca casnică, divertisment, asistenţă medicală, servicii de restaurante şi hoteliere, precum 
şi în zonele de producţie care se realizează pe bandă şi necesită multă forţă de muncă. Femeile migrante 
muncesc adesea în condiţii informale şi sunt vulnerabile în faţa exploatării, discriminării, violenţei şi abuzului. 
Drepturile femeilor şi ale copiilor femeilor migrante care nu au un domiciliu legal sunt adesea violate datorită 
legislaţiei restrictive din ţările de destinaţie, în zone cum ar fi educaţia şi asistenţa socială.  
 
În Europa, o zonă de angajare a femeilor migrante aflată în dezvoltare o reprezintă munca casnică şi munca de 
asistenţă în general. Este un sector care a avut şi va continua să aibă un impact economic important asupra 
societăţii Europene. Aici există multe întrebări care trebuie adresate cum ar fi protecţia drepturilor lor, rolul 
statelor şi relaţile de putere dintre femeile migrante şi angajatorii acestora. Munca acestor femei migrante 
facilitează adeseori avansarea economică a celorlalte femei, deoarece stereotipul privind diviziunea de gen a 
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muncii nu s-a schimbat în mod semnificativ. Este important să notăm că există multe probleme legate de 
traficul femeilor nu doar în scop sexual, dar şi în scopul muncii, care le transformă în sclave. De exemplu, 
legislaţia Europeană privind femeile angajate pentru munci domestice este foarte precară, lăsând aceste femei 
în mod particular foarte vulnerabile la voia agenţiilor ilegale şi lipsite de scrupule care le angajează în ţara de 
origine. 
 

3.c. Migraţia şi Dezvoltarea. 
Multe femei sunt nevoite să migreze, datorită conflictelor şi dezastrelor, dar şi din cauza unor proiecte la scară 
largă care se presupune că vor contribui la “dezvoltarea” unei zone, a unui stat. Exemple sunt migraţia pentru a 
asigura forţă de muncă pentru proiectele de infrastructură la scară largă cum ar fi barajele, drumurile, 
porturile, aeroporturile; iniţiativele de ubranism; deschiderea unor mine sau defriţările pădurilor. Căror 
interese servesc aceste proiecte? De exemplu, nevoile unor mari companii de a avea infrastructură specifică au 
un impact foarte mare asupra femeilor indigene.  
 
Atenţia politicienilor asupra fenomenului migraţiei a crescut în ţările de origine. Decidenţii politici au devenit 
conştienţi de contribuţia pe care migranţii o pot avea asupra dezvoltării locale. Remitenţele (banii pe care 
migranţii îi trimit acasă) sunt un exemplu în acest sens. Studiile au demonstrat că remitenţele tind să aibă un 
impact pozitiv asupra veniturilor din ţara de origine. Suma remitenţelor la nivel global depăşeşte nivelul oficial 
al ajutoarelor de dezvoltare şi de aceea au un impact semnificativ asupra dezvoltării locale. Guvernelor care au 
văzut remitenţele ca o contribuţie la economiile din ţările lor, ar trebui să li se reamintească faptul că deşi 
migraţia poate avea un impact de împuternicire asupra femeilor şi bărbaţilor, există şi multe costuri (sociale, 
fizice etc.) pe care aceştia trebuie să le plătească. Pentru unele state dependenţa de remitenţe este deja aşa de 
mare, încât societăţile lor suferă foarte mult din momentul în care criza globală a lăsat mulţi migranţi fără un 
loc de muncă. Unele ţări de origine au facilitat migraţia femeilor ca o măsură de a face faţă presiunilor interne 
legate de lipsa locurilor de muncă şi de obţinere a unor venituri mai mari. În timp ce adevăratul rol al statului ar 
trebui să fie asigurarea accesului universal la serviciile sociale, cum ar fi educaţia. 
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Ziua 1:  International Capacity Day, 3 iunie 2010  

 
Obiective:  
A) introducerea conceptelor şi înarmarea participanţilor cu cunoştinţele de bază privind politicile referitpoare la 
migraţie din Europa,  
B) explorarea modalităţilor în care aceste politici se pot intersecta cu politicile privind liberul schimb, 
economice şi de dezvoltare şi rolul pe care l-ar putea avea în definirea unei legislaţii Europene pentru protecţia 
drepturilor economice, politice, culturale şi sociale ale migranţilor.  
C) Facilitarea interelaţionării şi stimularea unor sinergii politice în rândul participanţilor.  
 
În prima parte a zilei va avea loc o sesiune plenară urmată de discuţii în grupuri restrânse.  
 

9.00-11.30 Introducere şi discuţii în plen  

 
Migraţia în România: România este cunoscută ca ţară de destinaţie pentru migranţi, dar este în acelaşi timp şi 
ţară de origine. Cum intersectează dinamică acestui fenomen de “migraţie dublă” politicile, dezvoltarea şi 
economia ţării? Şi care este impactul politicilor Schengen de migraţie ale UE?  
 
Organizaţiile femeilor migrante şi lupta pentru drepturile civile, sociale şi justiţie economică pentru femeile 
migrante şi relaţia acestora cu politicile Europene şi globale, o poveste spusă de o activistă pentru drepturile 

femeilor migrante din Republica Dominicană şi de o activistă pentru drepturile femeilor migrante din Africa 

care trăieşte în Anglia. 
 
 Sesiunea va fi facilitată, în cel mai ferici caz de Anja K. Frank, care va fi solicitată nu doar să modereze, dar şi să 
introducă cu ajutorul celorlalte reprezentante din plen principalele concepte şi tendinţe în migraţia femeilor şi 
relaţia acestora cu politicile Uniunii Europene în corelare cu drepturile economice, culturale, sociale şi politice 
ale femeilor migrante.  
 
Speakeri  
1) Mbella Nzuzi  - Preşedinta OFRR – Organizaţia Femeilor Refugiate din Romania  
2) Sonja Pierre, director MUDHA (Mişcarea Femeilor din Republica Dominicană şi Haiti /Santo Domingo);  
3) Amanda Khozi Mukwashi, Coordonatoarea organizaţiei Relaţii Externe din cadrul “Skillshare International” şi 
membră WIDE;  
 

12.00-13.30 Grupuri de lucru (6 grupuri) 
 
Obiectivul este de a stabili un cadru de învăţare interactivă prin dicuţii de grup a conceptelor cheie legate de 
tendinţele introduse în cadrul sesiunii plenare. Ideea este de a completa cunoştinţele pe care participantele le 
au despre migraţie în Europa, despre drepturile migranţilor, tendinţele şi politicile legate de egalitatea de gen, 
liberul schimb, economie şi dezvoltare şi legislaţia care protejează drepturilor migranţilor. Se vor identifica un 
facilitator şi cel puţin încă o persoană resursă pentru fiecare grup de lucru. Se va elabora o listă cu întrebări la 
care trebuie gasite răspunsuri, iar prin răspunsurile oferite în grup participanţii vor învăţa despre problemele 
cheie. În măsura în care timpul o permite, grupurile de lucru vor alcătui o listă cu aşteptărilor participanţilor 
referitor la termenii tematicii Conferinţei şi se va lucra pe marginea unor eventuale recomandări politice pentru 
comunicatul final.  
 
Scopul este de a avea o scurtă sesiune de feedback în plen, dacă timpul o permite.  
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13:30 – 14:00 – Pauză de prînz 

 

14:00 – 14:30 – Turul feminist al Palatului Parlamentului 

 

14:30 – 15:30  - Timp liber în centrul Bucureştiului 

 

17:00 – 18:00 CONFERINŢĂ DE PRESĂ  
 
18:00 – 22:00  Piaţă interculturaă pentru schimburi de experienţe, interrelaţionare şi discuţii.  

  
Continuarea informală a dezbateirlor şi problemelor ridicate pe durata zilei, oportunităţi de networking. 
Se prevede moderare în vederea realizării unor activităţi de networking rapid, social mapping, artisitice etc.  
Expoziţii foto din regiunea statelor CEE şi CIS, precum şi Africa. 
Evenimentul se va desfăşura în cadrul hotelului RIN GRAND Hotel, Bistro Diamond.  
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 Vineri 4 iunie 2010 
 

 

 Programul conferinţei este împărţit în 4 paneluri.  
Panelistele invitate vor oferi prezentări (10 sau maximum 15 minute) urmate de discuţii 
facilitate. 
*Pe durata pauzelor vor fi proiectate filme video despre migraţie, cum ar fi documenterul 
realizat de Marina de Regt despre femeile angajate pentru munca casnică din Yemen şi filmul 
“Ultimul tren către casă” despre angajaţii dintr-o fabrică din China sau filmul China Blue.  

9-9:30  
 

Introducere şi cuvânt de bun venit 
*Inclusiv explicaţii referitoare la desfăşurarea 
Conferinţei  

WIDE  
AUR  
KARAT Coalition 

9:30 –11:00  
 

Panel 1: Migratia în contextul de criză economică 

globală: ameninţarea drepturilor femeii?  
3 speakeri 
Sesiune de întrebări şi răspunsuri 
 

 Această sesiune va adresa modul în care criza a impactat ţările vechi şi noi membre UE şi cum 
au ajustat acestea politicile lor privind fenomenul migraţiei. Sesiunea va explica cum politicile 
europene ameninţă drepturile femeilor migrante prin examinarea critică a drepturilor şi 
politicilor. Se vor revizui dezvoltările cheie în jurul problematicii migraţiei femeilor în legătură 
cu dezvoltarea economică.  
 
Speakeri:  
*Liepollo Pheko, analist specialist în cadrul GENTA, Africa de Sud, legat de relaţiile dintre 
migraţie, înţelegerile comerciale şi economie 
*Mirjana Dokmanovic, avocat internaţional, jurnalist, cercetător şi lector în drepturile omului 
şi drepturile femeilor, Serbia, despre impactul crizei financiare asupra migraţiei în special în 
ţările din regiunea CEE/CIS (Europa Centrală şi de Est şi Comunitatea Ţărilor Independente).  
 

11:00- 11:30  
 

Pauză 
 

 

11:30-12:30  
 

Workshop-uri  

 

Pe durata fiecărei runde de workshopuri se vor organiza câte 4 tipuri de workshop-uri. 
Workshop-urile vor fi interactive  şi se vor face prezentări introductive limitate (maximum 
5/10 minute). Concluziile workshop-urilor  vor fi raportate în câteva rânduri care să cuprindă 
recomandările cheie. 
 
Tipologie workshop-uri: 
1. Workshopuri pentru schimburi de informaţii şi de consolidare a cunoştinţelor,  
2. Workshopuri de identificare  posibile dezvoltări, probleme şi/sau tendinţe.  
3. Workshopuri destinate dezvoltării unor concluzii concrete (ex. o acţiune cum ar fi o 
propunere politică, un proiect comun etc).  
4.Workshopuri de continuare a discuţiei din plen.  
 
1) Lipsa prevederilor privind migraţia în CEDAW; cum se poate utiliza CEDAW pentru protecţia 
drepturilor femeilor migrante şi reflecţii pe marginea consultărilor CEDAW organizate în 
aprilie. Acest workshop va fi facilitat de KARAT şi WIDE.  
2) Dreptul la o viaţă lipsită de violenţă. Migraţia voluntară şi involuntară aduce manifestări 
diferite şi noi de violenţă împotriva femeilor. Legislaţie şi practică. Co-facilitat de: Katherine 
Ronderos from CAWN împreună cu Latin American Women's Rights Service (LAWRS), 
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amândouă locuind în prezent în Anglia. 
3) Care sunt costurile sociale, culturale şi economice ale migraţiei (inclusiv pentru familiile 
rămase acasă)? Co-facilitat de: Conchita Garcia, membră WIDE şi activă în cadrul MIND, 
Olanda. 
4) Migraţia urban/rural sau migraţia Sud-Sud cu un studiu de caz din Liban? Lina Abou-Habib, 
director CRTD.A, Liban. 
 

12:30 – 1400  
 

Prânz 
 

 

14:00- 15:30  
 

Panel 2: Politici şi impactul lor  
 

3 speakeri  
Sesiune de întrebări şi răspunsuri 

  
Această sesiune va trece în revistă cum politicile UE de imigrare legate de dezvoltare şi liberul 
schimb impactează femeile migrante în Europa şi în Sud. Sesiunea va trece în revistă şi rolul 
statelor de origine şi de destinaţie şi raportarea lor faţă de femeile migrante. Prin evidenţierea 
contribuţiei femeilor migrante la PIB-ul ţărilor Europene şi în curs de dezvoltare, se va aborda 
în mod critic modelul de dezvoltare European.  
 
Întrebările majore care vor ghida aceste dezbateri sunt: Care sunt rsponsabilităţile statelor de 
origine şi de destinaţie? Cum sunt incluse şi excluse femeile migrante în societăţile Europene, 
nu doar pe piaţa muncii, ci şi în termenii drepturilor politice, sociale şi culturale? Cum sunt 
incluse şi excluse femeile migrante în familiile, comunităţile şi societăţile din ţările de origine? 
Ce ar trebui să facă ţările de origine şi de destinaţie pentru a se asigura că femeile migrante se 
bucură de drepturile pe care le au ca cetăţeni? Sesiunea va promova/milita pentru o mai bună 
includere a femeilor migrante pe agendele decidenţilor politici.  
 
Speakeri:  
* Speaker din partea reţelei Europene a femeilor migrante va vorbi despre impactul politicilor 
Europene. 
*Filomenita Høgsholm scriitoare şi membru în Comitetului coordonator KULU, WIDE şi 
Babaylan Europe, Danemarca, despre relaţia între dezvoltare şi migraţie, cum ar fi remitenţele 
şi rolul statelor. 
*Speaker despre munca femeilor din sectorul casnic din Europa, cum contribuie la societate şi 
cum această muncă este foarte slab protejată de către legislaţie şi politici.  
 

15:30-1600 
 

Pauză 
 

16:00-17:30  
 

Workshop-uri  

 
1) Un workshop în care se va discuta studiul de caz prezentat de Clean Clothes Campaign 

(CCC) în Asia şi Europa. Piaţa muncii şi politicile ei şi întrebări privind cum se pot organiza 
muncitorii migranţi din economia informală şi cum li se pot proteja drepturile. Acest workshop 
va fi facilitat de Jackie Pollock din partea Fundaţiei MAP, Tailanda şi de o persoană din Europa 
care activează în CCC. 
 
2) Un workshop despre migraţia şi lanţul de muncă casnică global, două studii de caz care ar 
putea fi lucrătoare casnice din Europa de Est, cu reflecţie asupra intersecţiei cu regimul casnic, 
regimul migraţiei şi problemtica de gen. Facilitat de Sarah Schillinger, cercetător şi membru 
WIDE Elveţia. 
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3) Un workshop în care se vor discuta experienţele şi strategiile lucrătorilor migranţi domestici 
pentru protecţia drepturilor lor. Facilitat de Christina Christou din partea  Mediterranean 
Institute of Gender Studies, Cipru, şi o persoană din partea Babaylan Europe.  
 
4) Rolul remitenţelor în migraţie şi a reţelelor Diasporei. Cum contribuie femeile migrante la 
comunităţile din care provin? Charito Basa, cercetătoare şi membră în Filipino Women's 
Council of Italy, Italia şi Christina Reyna din Diaspora Solidaria, Olanda. 
 
 

17:00  
 

Program de seară, inclusiv o petrecere de aniversare 
Sărbătorirea a 25 de ani WIDE  
 

 

 Sambătă, 5 iunie 2010  

900-9:15  
 

Prezentare introductivă 
Prezentarea recomandărilor cheie reieşite pe parcursul 
celor doua zile de conferinţă. 
 

 

9:15 –11:00  
 

Panel 3:  

Expunerea, Susţinerea şi Dezvoltarea de Alternative  
3 speakeri 
Sesiune de întrebări şi răspunsuri  
  

 Această sesiune identifică problemele cu care se confruntă cei care apără drepturilor femeilor 
referitor la migraţie şi egalitatea de şanse, strategiile politice pe care le utilizează pentru a 
adresa problemele şi alternativele pe care le prevăd. Acest panel este în strânsă legătură cu 
ultimul panel. Acesta se va concentra, în mod special, pe rolul organizaţiilor din Diaspora şi a 
comunităţilor femeilor migrante ca parte a mişcării globale de luptă pentru alternative ca 
parte a mişcării feministe. Cum să construim o agendă comună pentru politici şi influenţă 
politică?  
Problemele cu care se confruntă femeile migrante sunt: excluderea femeilor migrante în ţările 
şi în comunităţile de destinaţie; există o blocadă împotriva migranţilor în Europa. Migranţii se 
confruntă din ce în ce mai mult cu stereotipuri precum cel că reprezintă un pericol social,  
mass media joacă un rol important în întărirea acestui stereotip. În plus, violenţa împotriva 
femeilor migrante se pare că este în creştere. Vulnerabilitatea femeilor migrante este cauzată 
de statutul lor ilegal. Atunci când vor să-şi facă vocea auzită în faţa factorilor politici de decizie 
organizaţiile femeilor migrante se confruntă cu mari provocări (lipsa resurselor etc.). Acest 
panel şi următorul vor adresa şi problemele legate de acest aspect.  
Speakeri:  
*Speaker ce trebuie confirmat despre activismul femeilor Roma şi ce înseamnă migraţie 
pentru ele. 
*Speaker ce trebuie confirmat despre viziunile alternative pe care femeile indigene le au 
referitor la tiparele actuale ale lanţului migraţie-comerţ-economie. 
*Speaker de la Southall Black Sisters, despre lupta lor încununată de succes pentru protecţia 
femeilor migrante din VAW cu ajutorul politicilor din Anglia. 
*Speaker ce trebuie confirmat despre alternativele dezvoltate de femeile Kurde. Ele s-au 
organizat puternic în Europa şi în Tircoa, dar nu sunt vizibile în multe discursuri feministe din 
Vest.  
 

11-11:30  
 

Pauză 
 

 

11:30-12:30  Workshop-uri 
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1) Un workshop despre femeile, migraţia şi religia, în special Islamul. Aspectele ce trebuie 
evidenţiate sunt: cum impactează religiile femeile migrante, de exemplu cu femeile migrante 
devin şi mai religioase în ţara de destinaţie. Şi cum poate fi adresată problema regiliei din 
perspectiva respectării drepturilor femeilor  
Acest workshop va fi facilitat de Ms. Allalou din Women Living Under Muslim Law (WLUML), 
UK.  
 
2) Cum să ne asigurăm, că vocile multor femei migrante sunt auzite de către politicieni şi 

media? În mod special: cum contracarăm lipsa incluziunii politice a femeilor migrante, 
stereotipurile negative din media? Acest workshop va fi facilitat de ACSUR, Spania, şi Marcela 
de la Peña din Le Monde Selon Les Femmes, Belgia. 
 
3) Ce putem face împreună în WIDE pentru a stimula schimbarea în sensul unei mai bune 
protecţii a drepturilor femeilor migrate, în special în contextul media? Acest  workshop va fi 
facilitat de Helga Neumayer, specialist media şi membră a FrauenSolidaritaet, Austria, şi 
Natalie Giorgadze, ofiţer comunicare în cadrul WIDE, Belgia. 
 
 
 
 
4) Laborator de creare alternative. Pe baza principiului feminist, cum vrem să ne structurăm 
munca şi să gestionăm rolurile într-o lume ideală? Bénédicte Allaert, director executiv WIDE, 
Belgia, şi Edme Dominguez, cercetătoare la Şcoala de Studii Globale, Universitatea din 
Göteborg şi membră GADIP Sweden.  
 

12:30 – 14  
 

Prânz  

14:00-15:50  
 

Panel 4: Mergând şi Vorbind: Punerea în practică a Alternativelor  

Cum ne implementăm viziunile alternative? Cum le diseminăm? Care sunt punctele de intrare 
în politică? Şi care sunt provocările cu care se confruntă organizaţiile migranţilor din Diaspora 
– resursele financiare, capacităţile şi poziţia lor ca actori politici?  
Speakeri  
*O persoană din R.E.S.P.E.C.T, European network of Migrant Domestic Workers: care sunt 
punctele de intrare, provocările şi cele mai bune practici?  
*Luzenir Caixeta de la centrul feminist autonom MAIZ, Austia, coordonat de o femei migrantă 
din Austria; care sunt provocările cărora trebuie să le facă faţă şi cum se produc schimbările? 
*Doi speakeri suplimentari ce trebuie confirmaţi.  
 

15:30-16 00 
 

Pauză  

16:00-16:30  
 
 

Prezentarea recomandărilor Conferinţei şi a concluziilor cheie; reflecţii din partea audienţei  
*Prezentarea recomandărilor cheie care au reieşit pe parcursul Conferinţei  
*Reflecţie pe marginea Conferinţei: participanţii vor răspunde cu ‘da’ sau ‘nu’ la ipotezele care 
reflectă Conferinţa oferind unele explicaţii.  
 

16:30-1700  
 

Încheiere 
 

 

 


