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Chiriac(ANA): Societatea romaneasca ofera suficiente parghii pentru
activitatea femeilor in politica si administratie

Societatea romaneasca ofera suficiente parghii pentru activitatea femeilor in
politica si administratia publica, insa femeile defavorizate trebuie ajutate prin
programe specifice, a afirmat, joi, presedintele Asociatiei Nationale a
Antreprenorilor (ANA), Cristina Chiriac, intr-o conferinta dedicata
antreprenoriatului feminin.
'Cotele de gen sunt o necesitate legislativa, avem o directiva impusa de
Uniunea Europeana. Am constatat ca, acolo unde exista sanse mai mari in
ceea ce priveste cultura si educatia, femeia isi face loc singura. Personal,
cred ca nu avem nevoie de ele (de cote de gen - n. r.). O femeie care vrea sa
faca politica, va face politica sau va lucra in administratie si fara cote de gen.
Pe femeile defavorizate trebuie sa le ajutam. Ma refer, in principal, la femeile
din zona rurala, care nu au avut parte de studii pentru a-si face loc mai usor in
societate. Ma refer si la conceptiile romanesti, acelea ca dupa ce o femeie
naste nu isi mai regaseste locul de munca. Este nevoie de o politica de
integrare, de o politica fiscala in ceea ce priveste cotele de gen', a precizat
Cristina Chiriac.
In opinia acesteia, Romania are nevoie de dezbateri, deoarece legislatia
greoaie si lipsa de finantare sunt semnale de alarma pentru mediul
antreprenorial.
'O treime dintre femei sunt agresate in Romania, iar violenta domestica nu se
regaseste doar in zona periferica a societatii. Femeile trebuie sa-si cunoasca
drepturile. Romania este o democratie tanara. E adevarat ca ne confruntam
cu toate problemele inerente unei situatii de tranzitie: multa birocratie, institutii
care, poate, nu au fost suficiente si functionale la parametrii pe care ni i-am
dorit. Sunt multe lucruri pe care putem si trebuie sa le schimbam', a spus, la
randul sau, Ioana Liana Cazacu, secretar de stat al Agentiei Nationale pentru
Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (ANES) din cadrul Ministerului
Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
Aceasta a subliniat importanta programelor de mentorat pentru
antreprenoare, de cunoastere a modelelor de succes din societatea
romaneasca, de o cunoastere mai buna a modului in care se poate realiza
reconcilierea dintre viata de familie si cea de antreprenor.
ANES a fost reinfiintata in octombrie 2015 si are ca rol principal promovarea
principiului egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati pentru
eliminarea tuturor formelor de discriminare pe criteriul de sex, in toate politicile
si programele nationale.
'Tarile sunt mai stabile, pasnice si prospere atunci cand femeile sunt
sanatoase, educate si participa cu drepturi depline in economiile si societatile
lor. Oportunitatile economice ale femeilor au efecte de unda pentru familiile,
comunitatile si tarile lor', a precizat Kara Aylward, consilier economic la
Ambasada Statelor Unite ale Americii in Romania.


