Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
În atenţia

Domnului Ministru
Domnul Paul Păcuraru
Bucureşti, 27 aprilie 2007

Stimate Domnule Ministru,
Organizaţiile neguvernamentale care semnează această scrisoare
doresc să vă atragă atenţia asupra importanţei pe care Agenţia
Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi
(ANES) o are în viaţa organizaţiilor şi a beneficiarilor acestora.
Fiind o instituţie importantă în prevenirea şi combaterea
discriminării de gen, precum şi pentru promovarea programelor şi
a politicilor publice în domeniul egalităţii de şanse, considerăm că
ANES trebuie să fie o organizaţie profesionistă, concentrată
asupra performanţei şi eficienţei.
În acest context, vă semnalăm îngrijorarea noastră în legătură cu
politizarea procesului de numire a unei noi persoane în funcţia de
preşedinte al acestei instituţii. Apartenenţa politică a
conducătorului/conducătoarei instituţiei nu trebuie să fie criteriul
care stă la baza numirii acesteia, ci expertiza în domeniu şi
activitatea precedentă, care să ateste o bună cunoaştere a
problematicii egalităţii de şanse şi non-discriminării.
Pentru a preveni acuzaţiile care vizează politizarea acestei
instituţii, vă recomandăm alegerea în funcţia de preşedinte a unei
persoane care şi-a desfăşurat activitatea în domeniu, în cadrul
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societăţii civile. Persoana pe care noi o susţinem şi o
recomandăm este ALINA CHIRIAC, care lucrează în prezent ca
manageră de proiecte în domeniul egalităţii de şanse într-un ONG
(Centrul Parteneriat pentru Egalitate, organizaţie membră a
reţelei Soros Open Network). Doamna Chiriac (al cărei CV îl
ataşăm acestei scrisori) are expertiză în domeniul educaţiei, al
managementului de proiecte şi al managementului resurselor
umane, toate acestea din perspectiva studiilor de gen.
Nu în ultimul rând, dorim să vă reamintim că în anul 2007 se
desfăşoară în România programul european "Anul Egalităţii de
Şanse pentru Toţi", cu un buget anual de 600.000 euro
(contribuţie a Comisiei Europene şi a Guvernului României),
program administrat de ANES. Numirea unei femei, tinere şi din
cadrul societăţii civile va reprezenta un semnal pozitiv pe care
actualul guvern îl poate oferi în legătură cu punerea în practică a
angajamentelor naţionale şi internaţionale asumate în domeniul
egalităţii de şanse şi al promovării femeilor în poziţii de decizie.
În condiţiile în care femeile nu sunt deloc reprezentate la nivel
ministerial în actualul Guvern, numirea mai multor femei în
funcţiile asimiliate secretariatului de stat va constitui o dovadă a
interesului şi angajamentului Guvernului faţă de sprijinirea reală a
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi prin implicarea femeilor
în procesul de luare a deciziilor şi în elaborarea politicilor publice.
De asemenea, dorim să vă reamintim că şi anul trecut, în luna
martie, peste 30 de organizaţii neguvernamentale au semnat o
Scrisoare adresată domnului prim ministru Călin Popescu
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Tăriceanu prin intermediul căreia atrăgeau atenţia asupra
„slăbiciunii cadrului instituţional menit să susţină şi să promoveze
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în România” şi subliniau
că persoana selectată pentru a conduce ANES „să fie recunoscută
de către societatea civilă ca fiind o persoană cu competenţă şi
experienţă în domeniu”.
Pentru a vă expune argumentele noastre vă solicităm o întâlnire
la o dată şi oră propusă de dvs.
Organizaţiile semnatare:
Asociaţia ACCEPT
Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen: FILIA
Sens Pozitiv
APADOR -CH
Institutul de Politici Publice
Centrul de Resurse Juridice
Date de contact:
Oana Băluţă, Preşedintă Centrul FILIA
Telefon: 0723.347.472
E-mail: oana_baluta@yahoo.com
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