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16 ZILE DE UNITATE, INSPIRAȚIE SI ACȚIUNE

ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI DE GEN

În perioada 25 noiembrie - 10 decembrie, Alianța Clujeană s-a concentrat pe combaterea violenței de gen prin
intermediul celor 16 zile de activism pentru conștientizare și informare cu privire la cauzele, efectele și
situația actuală din România și la nivel global. Mesajul nostru din cadrul campaniei de anul acesta a fost că
este responsabilitatea tuturor să oprim violența de gen.
Alianța Clujeană a organizat în România Campania 16 Zile Împotriva Violenței de Gen inspirată dintr-o
campanie globală cu o istorie de peste 30 de ani. Campania globală este organizată anual în toată lumea. În
România am găzduit evenimente online, webinarii și conferințe, precum și evenimente în format fizic, proiecții
de filme, expoziții, discuții, ateliere și multe alte activități în care participanții au fost informați sau au avut
ocazia să discute despre problema violenței domestice, feminicid și hărțuire.
Prin intermediul acestei broșuri dorim să mulțumim partenerilor Alianței Clujene pentru sprijinul acordat și să
îi inspirăm și pe ceilalți să se alăture campaniei în viitor. Scopul acestei broșuri este, de asemenea, să facem
vizibile evenimentele din timpul campaniei, precum și resursele de tipul discuțiilor cu experți, care sunt
disponibile pe paginile noastre. Mai departe în acestă broșură veți găsi imagini și descrieri ale evenimentelor
și activităților noastre din timpul campaniei. Dorim să subliniem faptul că această campanie nu ar fi fost
posibilă fără ajutorul unor persoane uimitoare, motivate și implicate, din diferite organizații ale societății
civile, companii, instituții publice și autorități, precum și a unei echipe grozave de voluntari. Vrem să
mulțumim tuturor pentru munca lor, angajamentul și ideile grozave care au contribuit ca acțiunile întreprinse
în cadrul campaniei 16 Zile de Unitate, Inspirație și Acțiune împotriva Violenței de Gen să ajungă la unu
număr mare de oameni.
Înainte ca anul 2021 să se încheie, am dori să vă invităm la un moment de reflecție. Pandemia ne-a afectat pe
toți, dar a afectat și mai multe persoane care trăiesc într-un mediu violent. Numărul cazurilor de violență în
familie raportate la autoritățile locale de poliție a crescut în timpul pandemiei. Credem că cele 16 zile de
activism sunt esențiale și contribuie la munca pentru combaterea violenței de gen, însă, în același timp
suntem conviși că este nevoie de o mișcare. Așa cum mulți dintre partenerii implicați o fac deja, suntem pe
deplin conștienți de faptul că acestă muncă trebuie realizată pe tot parcursul anului și trebuie să nu îi uităm
pe cei mai vulnerabili.
Vă invităm să răsfoiți broșura noastră, resursele produse în timpul campaniei și să deveniți partener în cadrul
Alianței Clujene pentru combaterea violenței de gen, astfel încât să putem continua această activitate în
2022 și să creștem de la 16 zile la 365 de zile de activism împotriva violenței de gen.

16 DAYS OF UNITY, INSPIRATION AND ACTION TO STOP GENDER-BASED VIOLENCE

CALENDARUL EVENIMENTELOR

25 nov - 10 dec
Pe întreaga durată a campaniei
RECYCLED ART EXHIBITION 16 DAYS
Organizer: Asociatia Art Mirror | 17:00 | Location: L'Autre Café

Wardrobe - expoziție de Florin Tamba

Organizer: & Location: Institut français de Cluj | visiting hours: 10:00-17:00

Expoziție de Artă

Organizer: Cluj International Women's Club | Location: Campeador Inn

Expoziția publică "Prin ochii ei"

Organizer: PATRIR | Location: Bulevardul Eroilor

25 nov - 7 dec

25 NOV Proiecție gratuită a filmului "Revolutionary Road"
Organizator & Locație : Cinema Dacia Cluj | 18:30

27 NOV Egalitatea de șanse în instituții publice
Organizator: UN Youth Romania - Cluj Branch 16:00 | Online

1 DEC Atelier de educație juridică privind protejarea
copiilor și femeilor împotriva violenței
Organizator: VeDem Just | 15:00 | Zoom

Discuții în comunitate: Violența împotriva femeilor și
fetelor în mediul online
Organizator: PATRIR | 18:00 | Live pe Facebook

2 DEC Proiecție gratuită a filmului "Hidden Figures"
Organizator & Locație : Cinema Dacia Cluj | 18:30

3 DEC Discuții în comunitate: Studiile de gen, de ce
atât de controversate?

Organizator: PATRIR | 18:00 | Live pe Facebook

4 DEC TEDxZorilorWomen 2021 What now
Organizator : TEDxZorilor | 09:00 | Hybrid

Spoken word poetry open mic : "Ladies in Arms"
Organizator : Poethree | 18: 00 | Insomnia Cafe

'Flavours of India' - a workshop on Indian Cooking
Organizator : CIWC & The Flavour Pot | 18 : 00 | Campeador Inn

Metamorphosis- fashion show by Patricia Kudo
Organizator : CIWC | 20: 00 | Online

5 DEC Proiecție a filmului "Portrait of a Lady on Fire"
Organizator: PATRIR & Cinema Arta | 18:00 | Cinema Arta

6 DEC Discuții în comunitate: Colectarea de date și evaluare
pentru prevenirea violenței de gen
Organizator: PATRIR | 14:00 | Live pe Facebook

7 DEC Ending Femicide: Global Voices against Misogyny, Hate
Violence and the Killing of Women
Organizator: PATRIR | 13:00 | Zoom

Discuții în comunitate: Educația sexuală și implicațiile
pe care le are în combaterea violenței de gen
Organizator: PATRIR | 16:00 | Live pe Facebook
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7 dec - 10 dec

7 DEC Couple Imago Therapy Session
Organizator: Mihaela Bercea | 19:00 | Zoom

Proiecție a filmului "Papicha"

Organizator: PATRIR & Institut français de Cluj | 19:00 | Cinema Florin Piersic

8 DEC Discuții în comunitate: Protecția supraviețuitoarelor
violenței de gen

Organizator: PATRIR | 15:00 | Live pe Facebook

Global Webinar - Violence Against Women - Session 1
Organizator: PATRIR | 16:00 | Zoom

Discuții în comunitate: Genul și spațiul public
Organizator: PATRIR | 17:00 | Live pe Facebook

Proiecție a filmului "Becoming Astrid"

Organizator: PATRIR & Ambasada Suediei din Bucureşti | 18:50 | Cinema Florin
Piersic

Intimate Femicide | Online Talk w/ Marlene Pardeller
[de], Sina Niemeyer [de], Diana Meseșan [ro]
Organizator: Centrul Cultural German Cluj-Napoca | 18:00 | Online

9 DEC Global Webinar - Violence Against Women - Session 2
Organizator: PATRIR | 16:00 | Zoom

Discuții în comunitate: Femicidul în România și cauzele
extremismului violent împotriva femeilor
Organizator: PATRIR | 18:00 | Live pe Facebook

Proiecție gratuită a filmului "Three Billboards Outside
Ebbing, Missouri"
Organizator & Locație : Cinema Dacia Cluj | 18:30

Proiecție a filmului "Te doy mis ojos "

Organizator: PATRIR & Ambasada Spaniei în România | 19:00 | Cinema Florin Piersic

10 DEC Violența de gen din perspectivă intersecțională. Cum

contribuie etnia, orientarea sexuală, identitatea de gen sau
clasa la victimizare?
Organizator: ACTEDO | 16:00 | Live pe Facebook

Discuții în comunitate: Misoginism în mass media,
o cauză tăcută a violenței de gen
Organizator: PATRIR | 18:00 | Live pe Facebook

One angry woman

Organizator: SAIL | 19:00 | Insomnia Cafe

11 DEC Period. End of Sentence. - Proiecție + Discuție
Organizator: PATRIR | 15:00 | Insomnia Cafe

SERI DE FILM
Partenerii noștri de la Cinema Dacia Cluj-Napoca au susținut
campania cu o listă de titluri de renume de la Hollywood
despre încurajarea femeilor să lupte pentru drepturile lor și
despre violența împotriva acestora. Astfel, Cinema Dacia au
proiectat, sub umbrela Campaniei 16 Zile, trei filme grozave
cu actori extraordinari și povești cu mesaje puternice. Un
public larg si variat a participat gratuit la proiecția filmelor
Revolutionary Roads (2008), Hidden Figures (2016) și Three
Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017)

Ambasadele și centrele culturale ne-au fost, de asemenea,
parteneri în timpul Campaniei 16 Zile. Institutul Cultural
Francez din Cluj-Napoca, Ambasada Suediei din București și
Ambasada Spaniei la București au oferit o serie de filme
despre femei, luptele lor zilnice și, de asemenea, despre
violența domestică. Cu sprijinul Cinema Florin Piersic am
proiectat trei filme interesante și cu mesaje puternice. Între 7
și 9 decembrie, cei interesați de filme străine au putut urmări
filmele Papicha (2019), Becoming Astrid (2018) și Te Doy Mis
Ojos (2003). Proiecția acestor filme a avut rolul de a crește
gradul de conștientizare cu privire la violența de gen.

Această proiecția specială a fost găzduită de Cinema Arta și a
fost urmată de o discuție moderată de Alexandra Columban.
Filmul și discuțiile care au urmat au avut loc în jurul unor
subiecte precum feminismul, autonomia femeilor în epocă și
acum, drepturile reproductive, lesbianismul, female gaze și
despre capacitatea regizoarei de a surprinde atât de bine
constrângerile pe care patriarhatul le impune vieții femeilor.
Filmul a câștigat premiul Queer Palm la Festivalul de film de la
Cannes, fiind primul film regizat de o femeie care a primit acest
premiu.

EXPOZIȚII

Una dintre cele mai bune modalități de a ajunge la oameni este organizarea de evenimente în spații publice. Aceasta a fost
motivația din spatele Expoziției de fotografie „Prin ochii ei” – o expoziție care prezintă munca femeilor fotografe din România.
Tema lucrărilor a fost prezentarea femeilor lipsită de stereotipuri. Trecătorii au putut vedea fotografii expuse în centrul Clujului,
prezentând femei de toate vârstele, de diferite etnii și din medii sociale diverse. Expoziția a conținut, de asemenea, un mesaj
puternic cu privire la încetarea femicidului, violenței domestice și a altor forme de violență împotriva femeilor. Disponibilă și
online aici.

EXPOZIȚII

Expoziția de Artă Reciclată a fost organizată de partenerii noștri de la Asociația Art Mirror. Artistele din Romania au creat și au
expus opere de artă despre femei în diferite etape. Vizitatorii au putut observa o estetică foarte diferită, deoarece lucrările
expuse au fost create de mai multe artiste. Toate lucrările au fost create din materiale reciclate și s-au concentrat în jurul
feminității și vieții femeilor. Lucrările din expoziție au fost de vânzare, iar banii strânși sunt direcționați către femeile și copiii
care locuiesc în adăposturile pentru supraviețuitoarele violenței de gen.

EXPOZIȚII

ÎMPREUNĂ
PENTRU CLUJ

CLUJ
UNITES!

EGYÜTT
KOLOZSVÁRÉRT

16 zile de unitate, inspirație și acțiune pentru a opri violența de gen
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CAMPEADOR INN

Cluj International Women's Club a organizat împreună cu partenerii lor o expoziție de artă colorată, diversă și sustenabilă. Artiștii expuși
aparțin unor medii diverse și au fost în călătorii artistice foarte diferite. Totuși, ceea ce împărtășesc cu toții este dragostea pentru ceea ce
fac și de ce o fac. Împreună cu partenerii lor de la „Alfabetul Scripor”, au făcut expoziția accesibilă persoanelor cu deficiențe de vedere,
oferind astfel modele care încurajează persoanele nevăzătoare, daltonii și persoanele cu dizabilități de vedere, permițându-le să trăiască
incluziv, într-o lume plină de culoare. Expoziția a inclus și sculpturi realizate din materiale reciclate, transformate în obiecte utile. O
conștientizare a posibilităților bogate de a crea ceva nou din materiale de care altfel le-am elimina pur și simplu este o altă concluzie din
această expoziție. În cele din urmă, terariile „Reflecțiile Pădurii Apuseni” au prezentat ecosisteme în miniatură, unde ni se amintește de
echilibrul delicat din lumea noastră dintr-un joc atent combinat de artiști unici.

EXPOZIȚII

Institutul Francez din Cluj a organizat expoziția „Wardrobe”, de Florin Tampa. Conceptul expoziției reprezintă femeia privită prin
prisma valorilor date de societate. De-a lungul timpului, femeia ca arhetip a purtat o mulțime de haine, menite sa-i serveasca
drept ghid, armură sau element de seducție. Florin Tamba este din județul Sălaj și a fost întotdeauna pasionat de transformarea
materialelor. A urmat secția de sculptură a liceului de artă din Zalău, unde a început să exploreze mai multe tehnici și abordări
ale acestei arte. Tema sa creativă preferată este femeia, pe care o portretizează în diverse stiluri și materiale menite să
surprindă complexitatea universului feminin.

EVENIMENTE CULTURALE ȘI ARTISTICE

Ladies in Arms | Open Mic
By Poethree Collective
Poezia este o formă puternică de exprimare a sinelui care a fost experinemtată în timpul serii pe care am organizat-o în
parteneriat cu Poethree și Insomnia Cafe. Scopul acestei seri de poezie a fost acela de a crea un spațiu sigur pentru femeile
artiste pentru a-și exprima gândurile prin poezie vorbită. Evenimentul a fost deschis pentru oricine dorea să-și împărtășească
poeziile. Poeziile au avut un mesaj de împuternicire, uneori cu o încărcătură grea, nefiind ușor a fi ascultate, deoarece au adus în
prim plan subiecte precum hărțuirea sexuală și violența împotriva femeilor.

EVENIMENTE CULTURALE ȘI ARTISTICE

O FEMEIE FURIOASĂ
ASOCIAȚIA STUDENȚEASCĂ SAIL LA INSOMNIA CAFE

Studenții pasionați de drept de la organizația studențească SAIL au pregătit o schiță interesantă despre procesul penal al unei
femei acuzate pentru acțiunile și ideile sale radicale despre egalitatea dintre femei și bărbați. Schița a fost pe alocuri amuzantă,
dar și serioasă, conținând o mulțime de informații interesante despre cum s-au schimbat legile în secolul trecut și cum ne-am
apropiat din ce în ce mai mult de egalitatea de gen în legislație.

PERIOD. END OF SENTENCE
PROIECȚIE DOCUMENTAR + DISCUȚIE LA INSOMNIA CAFE
Period. End Of Sentence este un scurtmetraj premiat, despre sărăcia din India și modalitățile practice care le ajută pe femei să-și
creeze propriile produse de igienă. După vizionarea acestui documentar la Insomnia Cafe am discutat despre lipsa obiectelor de
igiena menstruală în România, o țară în care încă multe dintre locuințe nu au băi în interior sau apă curentă. Invitatele noastre, dr.
Sorana Constantinescu și Juhász-Boylan Kincső, au discutat despre statisticile legate de lipsa obiectelor de igienă menstruală
soluții practice și inițiative locale de furnizare de produse sanitare pentru cei aflați în nevoie.

EVENIMENTE CULTURALE ȘI ARTISTICE

'FLAVOURS OF INDIA'
ATELIER GASTRONOMIC INDIAN

În întreaga lume, femeile din toate generațiile își aduc familiile la masă cu povești, arome și sărbători. CIWC & The Flavour Pot, alaturi de
Poornima și Smriti au încercat să dea viață acestei idei prin excursiile lor culinare în fiecare colț al bucătăriei indiene. Ele privesc mâncarea
ca pe o modalitate pozitivă de a reuni familiile, culturile și sărbătorile. Uneori, mâncarea este doar ocazională conversației, în timp ce alteori
mâncarea ESTE conversația.

METAMORPHOSIS
PREZENTARE DE MODĂ DE CĂTRE PATRICIA KUDO
Reduceți, reutilizați, reciclați — până acum reciclarea hârtiei și a plasticului a intrat în sistemul nostru. Scopul evenimentului organizat de Cluj
International Women’s Club a fost de a sublinia faptul că industria textilă este la fel de importantă pentru reciclare. Înainte de a arunca hainele
nedorite la gunoi, luați în considerare implicațiile aruncării la groapa de gunoi versus reciclarea textilelor. De la evitarea gropii de gunoi până la
limitarea practicilor de afaceri neetice, reciclarea textilelor ar trebui să vină la fel de natural ca aruncarea hârtiei într-un coș de colectare selectivă.
Urmărește prezentarea de modă aici.

TEDXZORILOR WOMEN

Pe 4 decembrie a avut loc un eveniment inspirațional și motivațional organizat de TEDxZorilor într-o formă hibridă. Printre
vorbitori, s-au numărat Oana Pellea (care a vorbit despre artiști și artă, despre cum au reușit să se adapteze la pandemie și să iasă
victorioși din tot acest context), Urania Cremene (care a ajutat publicul să redescopere mai multe despre universul părinte-copil și
despre cum părintele își pune amprenta asupra modului în care se dezvoltă copiii la fiecare pas) și Roxana Dan (care a avut un
discurs de impact despre violența de gen și formele ei de abuz, despre realitățile cu care se confruntă victimele violenței domestice
din România, despre importanța implicării autorităților și societatea civilă în sprijinirea victimelor violenței de gen, dar și despre
curaj).

EVENIMENTE VIRTUALE

1 DEC | 15:00 | ZOOM
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Împreună cu VeDemJust – ONG din România specializat pe educație juridică – am organizat un workshop online în cadrul căruia
judecătorul Cristi Danileț a discutat despre sistemul juridic din România care protejează victimele violenței domestice și
abuzului. O gamă largă de participanți, de la profesori și educatori, la studenți și practicieni în drept, și oameni dornici să învețe
despre drept au venit la atelier și au participat la discuții constructive. Judecătorul Danileț a prezentat resurse în care oricine
poate afla despre protecția pe care o oferă statul român și a subliniat importanța cunoașterii drepturilor noastre.

Echipa Asociației Tineretul ONU din România – filiala Cluj-Napoca au organizat o conferință online cu tema „Egalitatea de șanse
în instituțiile publice”. Există varii opinii cu privire la egalitatea de șanse oferite cetățenilor în instituțiile publice, motiv pentru
care dezbaterea este importantă în societatea noastră actuală. Alături de invitații lor, Zamfir-Ignat Ștefan Costin, Vasiescu
Manuela și Filip Havârneanu, evenimentul a dezvoltat acest subiect, într-un mod realist, analitic și respectuos.

EVENIMENTE VIRTUALE

Organizat de Centrul Cultural German din Cluj-Napoca, evenimentul a abordat problema numărului tot mai mare de persoane
ucise de foștii sau actuali parteneri. S-a discutat despre felul în care femicidul este perceput în România și în Germania, dar și la
nivel internațional, despre importanța creșterii gradului de conștientizare cu privire la pericolele feminicidului intim, dar și
despre procesul de documentare a unor astfel de cazuri și despre formele de prevenire în ambele cazuri, autoritățile și societatea
civilă.
În timp ce mass-media descrie adesea cazurile de violență ca situații excepționale, totuși, în realitate, cazurile de femicid între
parteneri intimi sunt de fapt o problemă permanentă. În Germania, o astfel de crimă are loc la fiecare trei zile, în timp ce în
România între 2011-2015 o femeie a fost ucisă la fiecare zece zile. Mai mult decât atât, numărul acestor infracțiuni este mult
mai mare în realitate, dacă luam în considerare cazurile neraportate.
Evenimentul a fost o discuție foarte profundă și semnificativă cu doi invitați: Sina Niemeyer [de] (artistă vizuală din Germania
licențiată în fotografie documentară și a cărei activitate se concentrează în jurul relațiilor umane, intimitate si feminitate) și
Diana Meseșan [ro] (jurnalistă la Libertatea , care a colaborat cu publicații precum Scena9, Romania Insider, Politico, Balkan
Insight și DoR, care a scris despre drepturile reproductive ale femeilor, educație sexuală, migrație sau comunități marginalizate).
Discuția a fost moderată de Marlene Pardeller [de] (writing coach, editor și regizoare independentă de origine italiană, stabilită
la Berlin).
Ilustrația pentru eveniment a fost realizată de Roma Gavrilă [ro] - care lucrează în Cluj-Napoca ca ilustratoare independentă și
artistă de benzi desenate. În ultimii ani, s-a specializat în ilustrații editoriale și explorează probleme sociale importante, precum
violența domestică.

EVENIMENTE VIRTUALE
De ce se ceartă cuplurile? De ce se ceartă lumea, în general? Ce se întâmplă când o fac și ce poate fi făcut în privința aceasta?
Acestea sunt doar câteva întrebări care au fost discutate în cadrul sesiunii organizate de Mihaela Bercea.
Când suntem în modul defensiv, pierdem conștientizarea conexiunii și a empatiei, deoarece propria noastră supraviețuire devine
primordială. Imago în latină înseamnă “imagine”; imaginea pe care ne-o dezvoltăm încă din copilărie, în timp ce interacționăm cu
familia sau prietenii, și care ne influențează alegerea partenerului la vârstă adultă. Imago este un mod de a observa relațiile
dintr-o perspectivă diferită. Imago este o stare de spirit în care intercațiunile noastre întruchipează conștiința altor oameni și ne
permit să construim și să sărbătorim conexiunea. Rezultatul poate fi o puternică schimbare pentru un cuplu a cărui relație este
în criză. În egală măsură, această schimbare poate aduce o experiență profundă, plină de bucurie și iubire în viața unui cuplu
care este deja fericit.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, pe 10
decembrie, ACTEDO a organizat un atelier online despre
violența de gen dintr-o perspectivă intersecțională.
Invitații speciali au discutat dacă apartenența la o
minoritate etnică sau sexuală crește vulnerabilitatea
acestora la violență.
Webinarul a abordat diverse subiecte, precum: definirea
violenței de gen și a formelor acesteia, gen și
intersecționalitate în România: experiențe ale femeilor
rome și ale femeilor LBTQ +, legătura dintre etnie,
orientare sexuală și romantică, identitate de gen, clasă și
statut social și violență, mituri despre violență în
comunitățile de romi, mituri despre violență în cuplurile
LGBTI și intervenții de succes în cazurile de violență de
gen. Atelierul a fost moderat de DANA DOLGHIN, Institutul
Român pentru Pace - PATRIR.
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EVENIMENTE VIRTUALE

Discuțiile în comunitate sunt o serie de evenimente despre situația actuală din România cu privire la violența de gen,
cauzele și modul în care putem contribui cu toții la prevenirea și combaterea acesteia.
Dezbaterile au avut loc alături de experţi, cercetători, jurnalişti, reprezentanţi ai instituţiilor publice și reprezentanţi
ai societăţii civile. Am discutat despre misoginism și atitudini asociate, conceptul de feminicid, din punct de vedere
juridic și politic, incidență, grupuri țintă, experiențele supraviețuitoarelor și eforturile instituțiilor pentru protecția
victimelor.
Discuțiile în comunitate reprezintă o oportunitate de a înțelege situația reală a victimelor, modul în care discursurile
sau stereotipurile sociale contribuie la această agravare a violenței de gen, ce ar trebui să știm și ce putem face
individual pentru a preveni aceste situații.
Invitații din cadrul Discuțiilor în comunitate au fost experți în domeniu, cercetători și reprezentanți ai societății civile
sau autorităților publice. Sesiunile sunt disponibile în limba română pe pagina de facebook a Campaniei 16 Zile.

Violența împotriva femeilor și
fetelor în mediul online
Invitată: Andreea Voina - Cercetătoare

1 Decembrie | Video disponibil aici.

EVENIMENTE VIRTUALE

DISCUȚII ÎN COMUNITATE

STUDIILE DE GEN - DE CE ATÂT DE
CONTROVERSATE?
Invitați: Lect. Univ. Dr. Diana Neaga, Lect Univ
Toma Burean, Dr. Anna Tamas
3 Decembrie | Video disponibil aici.

COLECTAREA DE DATE ȘI EVALUAREA
PENTRU PREVENIREA VIOLENȚEI DE
GEN
Invitate: Lect Univ Diana Dulf, Dr. Ecaterina Balica
6 Decembrie | Video disponibil aici.

EDUCAȚIA SEXUALĂ ȘI IMPLICAȚIILE PE CARE LE ARE ÎN COMBATEREA VIOLENȚEI DE GEN
Invitate: Alexandra Moldovan, Specialist Sănătate Publică și Psihoterapeut; Oana Constantin Sociolog și Trainer Acreditat Asociația Iele-Sânziene; Adriana Radu Președinte SEXUL vs BARZA și Lia Bolte Trainer- Femeia Trezită.
7 Decembrie | Video disponibil aici
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DISCUȚII ÎN COMUNITATE

PROIECȚIA SUPRAVIEȚUITOARELOR VIOLENȚEI DE GEN
Invitate: Camelia Proca - Director Asociatia A.L.E.G. ; Mădălina Mocan - Cercetator; 3 reprezentante din cadrul Direcției
Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj: Corina Vasiliu - Șef serviciu, Diana Lascau- Psiholog, Loredana
Costiuc - Asistent social; Aurora Martin reprezentantă Womanity for All
8 Decembrie | Video disponibil aici.

GENUL ȘI SPAȚIUL PUBLIC
Invitate: Adela Alexandru Cercetătoare și reprezentantă a Asociației Centrul FILIA, Xhenis Shehu - Cercetătoare în cadrul
SNSPA București și cu Simona Chirciu Jurnalistă, Cercetătoare și Activistă pentru Drepturile femeilor.
8 Decembrie | Video disponibil aici.

EVENIMENTE VIRTUALE

DISCUȚII ÎN COMUNITATE

FEMICIDULUI ÎN ROMÂNIA ȘI CAUZELE EXTREMISMULUI VIOLENT ÎMPOTRIVA FEMEILOR
Invitate: Dr Ecaterina Balica - Institutul de Sociologie, Academia Română și Venera Dimulescu - Jurnalistă Scena 9.
9 Decembrie | Video disponibil aici.

MISOGINISMULUI ÎN MASS MEDIA, CAUZA ASCUNSĂ A VIOLENȚEI DE GEN
Invitate: Sorana Constantinescu - Cercetătoare în cadrul Facultății de Științe Politice Administrative și ale Comunicării,
UBB Cluj Napoca; Simona-Maria Chirciu - Dr. în Științe Politice, jurnalistă și Dna Dr. Elena Balica – Institutul de
Sociologie, Academia Română.
10 Decembrie | Video disponibil aici.

EVENIMENTE VIRTUALE

WEBINARII GLOBALE

În timpul campaniei 16 zile au avut loc trei webinarii la nivel global. Scopul webinariilor globale a fost să reunească expertiza
internațională de top cu privire la două probleme critice legate de violența de gen – "Perspective intersecționale asupra
pandemiei în umbră: violența împotriva femeilor și reacția violentă împotriva drepturilor femeilor" și "Oprirea feminicidului: Voci
la nivel global in lupta pentru depășirea misoginismului, a violenței, urii și împotriva uciderii femeilor" – prin webinarii online
deschise unui public global. Webinariile au fost promovate pe scară largă către guverne, Organizația Națiunilor Unite și către alte
organizații internaționale și regionale, cadre universitare, experți, practicieni și organizații la nivel global, iar invitații noștri s-au
concentrat pe analiza problemelor cheie și pe prezentarea lecțiilor și recomandărilor pentru îmbunătățirea politicilor și
practicilor.

ATELIERE ÎN ȘCOLI
În cadrul Campaniei de 16 zile de activism împotriva violenței de gen, colegi din echipa PATRIR au organizat ateliere adresate elevilor
de gimnaziu și liceu din unitățile de învățământ din Cluj-Napoca. Au fost realizate un număr de 78 de sesiuni educaționale utilizând
metode non-formale, care au ajuns astfel la aprox 2000 de elevi.
Ce au învățat elevii? Iată ce au spus 2 dintre facilitatorii atelierelor:
“Elevii au învățat despre cei 4 călăreți indicatori ai unei relații toxice, cum să îi identifice în anumite situații, să se gândească la
diversele motive ale comportamentului luat de partenerul agresor și să vină cu alternative de răspuns din partea victimei. De
asemenea, au învățat să își identifice valori la care aspiră într-o relație sănătoasă și ce comportamente îi îndepărtează/apropie de
aceste valori.”
“Faptul că e important să intervenim când vedem că se comite un abuz, că putem ajuta să se stabilească granițe și că e important să
găsim soluții amiabile la problemele pe care le întâmpinăm în diferite interacțiuni.”
Campania nu ar fi fost posibilă fără sprijinul școlilor partenere, iar pe această cale dorim să le mulțumim:
Colegiul Economic „Iulian Pop”
Colegiul Național Pedagogic „Gh. Lazăr”
Colegiul Național „George Barițiu”
Colegiul Național „Gheorghe Șincai”
Colegiul Tehnic „Ana Aslan”
Colegiul de Servicii în Turism „Napoca”
Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”

RĂGAZ DE REFLECȚIE
Pe întreaga perioadă a campaniei 16 zile de unitate, inspirație și acțiune pentru a opri violența de gen, 25 noiembrie 10 decembrie, publicul a fost invitat la un Răgaz de Reflecție.
Pentru cei interesați să afle mai multe informații despre violența de gen, au avut posibilitatea de a explora
recomandările propuse spre vânzare la librăria Bookstory (Bulevardul Eroilor, nr. 6-8, Cluj-Napoca) sau să consulte
cărțile selectate de către echipa 16 Zile din biblioteca Institutului Român pentru Pace (PATRIR), la cafeneaua Doamna
T (str. Napoca, nr.10, Cluj-Napoca)
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16 zile de unitate, inspirație și acțiune pentru a opri violența de gen
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Campania de strângere de fonduri a fost inițiată de două dintre colegele noastre de la PATRIR, Isabella Pirlogea și Dana
Dolghin. Isabella a alergat la un maraton, în timp ce Dana a adoptat un obicei bun pentru aceeași cauză.
Donațiile sunt direcționate către adăpostul pentru victimele violenței domestice administrat de către Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj (DGASPC Cluj), care acordă ajutor imediat celor aflați în situație de risc.
Adăpostul are întotdeauna nevoie de noi resurse, de la materiale esențiale la computere, tablete, la jucării și haine.
Finanțarea este întotdeauna limitată și completarea acesteia este crucială: numărul maxim de adăposturi disponibile la
nivel național este de 10 ori mai mic decât este necesar.
Campania este deschisă până la sfârșitul lunii decembrie 2021. Mai multe informații despre inițiativă găsiți aici

PRODUSE PERSONALIZATE ALE CAMPANIEI 16 ZILE LA LIBRĂRIA BOOKSTORY
Pentru cei care doresc să răspândească mesajele Campaniei 16 Zile, puteți găsi tricouri, tote-bags și autocolante care pot
deveni și cadouri perfecte. Produsele se găsesc la librăria Bookstory din Cluj Napoca (Bd. Eroilor nr 8, Cluj-Napoca |
Deschis de luni-vineri între orele 10.00 și 20.00, sâmbătă/duminică de la 10.00 la 18.00). Produsele sunt disponibile în 6
modele.
Donațiile dumneavoastră vor fi direcționate către organizația Institutului Român pentru Pace (PATRIR) pentru sprijinirea
implementării campaniei 16 zile.

DE LA 16 ZILE LA 365 DE ZILE DE ACTIVISM
ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI DE GEN
Campania 16 zile de Unitate, Inspirație și Acțiune împotriva violenței de gen este punctul de
pornire al unei mișcări care își propune să schimbe viața fetelor și femeilor din Cluj și din
România. Alianța Clujeana intenționează să continue aceste evenimente și activități pe tot
parcursul anului pentru a asigura continuitatea luptei împotriva violenței de gen.
Dacă doriți să susțineți cauza noastră sau să vă implicați în organizarea campaniei, ne puteți
contacta la adresa de email 16days@patrir.ro sau pe pagina noastră de facebook.
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