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Idei ºi soluþii pentru egalitatea de ºanse pe criterii de gen din Spania.
Schimb de bune practici în cadrul proiectului ProFemin
În cadrul proiectului ProFemin, cod proiect POSDRU/144/
6.3/S/126567, conform activitãþii A4. Activitãþi transnaþionale.
A4.1. Schimb de experienþã privind egalitatea de gen ºi de ºanse,
subactivitatea A4.1a Organizarea ºi desfãºurarea a douã vizite
de studiu în Spania, s-a organizat ºi desfãºurat o vizitã de studiu
în vederea realizãrii unui schimb de experienþã cu tematica
egalitatea de ºanse ºi gen ºi mãsuri specifice de promovare a
femeilor în Spania. Schimbul de experienþã a avut loc în perioada

20-24 octombrie 2014, cu deplasare efectuatã în intervalul 1926 octombrie 2014, în regiunea Andaluzia (cea mai mare din
Spania, sub aspect demografic), în localitãþile Granada (judeþul
Granda), Sevilla (judeþul Sevilla), Roquetas de Mar ºi Almeria
(judeþul Almeria). Agenda întâlnirilor a fost structuratã pentru a
putea vizita instituþii spaniole relevante pentru tematica vizitei
de studiu, implicate la nivel regional, judeþean (provincial) ºi
local, atât din mediul public, cât ºi din cel privat.

20-21 octombrie 2014 - Granada  Întâlnire introductivã la sediul central
S.I.C.I. DOMINUS GRANADA. Prezentare generalã a programului vizitei
de studii  dl. Leonardo Gonzales, Departamentul Consultanþã Internaþionalã
Institutul de Studii despre Femeie
 dna. Nuria Romo Aviles  director Institut
(Universitatea Granada)

Primãria Granada

CONFERINÞA REGIONALÃ (SUD-EST)
DE CONªTIENTIZARE ªI SENSIBILIZARE
PRIVIND EGALITATEA DE GEN ªI DE ªANSE
Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Servicios Integrales
de Contratacion e Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus)
Spania ºi Uniunea Naþionalã pentru Drepturile Femeii din
România va organiza luni, 24 noiembrie, ora 14.00, Conferinþa
regionalã (Sud-Est) de conºtientizare ºi sensibilizare privind
egalitatea de gen ºi de ºanse din cadrul proiectului ProFemin
(POSDRU/144/6.3/S/126567). Evenimentul va avea loc la sediul
Universitãþii Danubius din Galaþi, Bd. Galaþi, nr.3, sala Senatului.
În cadrul conferinþei se va dezbate tema: Importanþa educaþiei
ºi a formãrii profesionale continue în promovarea ºi protejarea
egalitãþii de gen ºi de ºansã, în stoparea segregãrii bazate pe gen
pe piaþa muncii ºi în trezirea ºi inocularea unui interes sporit din
partea femeilor pentru iniþiative antreprenoriale.
Experþii invitaþi ºi participanþii vor dezbate, pe larg, subiecte
privind probleme legate de egalitatea de gen ºi de ºanse pe piaþa
muncii, fãcând referire la remuneraþie, profesii, carierã, criteriile
de angajare-promovare, posibile obstacole, cauze ale existenþei
diferenþelor, cum se manifestã acestea, cum se regãsesc aceste
aspecte în funcþie de mediu, domeniu de activitate, ramuri
economice ºi altele legate de nevoia unei mai mari implicãri a
femeilor în viaþa comunitãþii, de creºtere a stimei de sine ºi a
nivelului de adaptabilitate la o piaþã a muncii concurenþiale.
Proiectul are ca obiectiv general îmbunãtãþirea accesului egal
pe piaþa muncii cu scopul de a creºte oportunitãþile de angajare a
femeilor prin conºtientizarea ºi sensibilizarea publicului larg ºi a
factorilor de decizie referitor la egalitatea de ºanse ºi de gen ºi
prin formarea profesionalã a 3.500 de femei, într-o perioadã de
18 luni, în vederea creºterii încrederii în sine, a abilitãþilor ºi a
nivelului de calificare al acestora pentru adaptarea ºi integrarea
pe o piaþã a muncii modernã, flexibilã ºi incluzivã, la nivelul
tuturor regiunilor de dezvoltare: Centru, Nord-Est, Nord-Vest,
Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Bucureºti-Ilfov.
Pentru detalii suplimentare puteþi accesa pagina web a
proiectului, www.profemin.ro sau ne puteþi contacta la tel.
021.455.19.42, adresa de e-mail: profemin@spiruharet.ro
Proiect finanþat de Fondul Social European prin Programul
Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeºte în Oameni! Axa prioritarã 6

Concluziile schimbului de
experienþã sunt urmãtoarele:
1. Politicile sociale se aplicã
eficient numai dacã existã instituþii
pe verticala sistemului administraþiei publice la toate nivelurile.
Fãrã asemenea instituþii, legislaþia
rãmâne nefuncþionalã. Spania este
un exemplu de transformare a unor
concepte ale politicii sociale europene în instrumente de acþiune
concretã pentru inovare socialã.
Am vãzut cum funcþioneazã,
efectiv, un întreg angrenaj public
pentru a da viaþã politicilor în
domeniul egalitãþii de ºanse pe
criterii de gen ºi am înþeles acest
mecanism. Am putut constata cã,
dacã funcþioneazã ca un întreg la
nivel naþional, sistemul de instituþii
pentru egalitate de ºanse poate da
rezultate mãsurabile.
2. Alocarea de fonduri consistente pentru transpunerea în practicã a conceptelor de egalitate de
ºanse pe criterii de gen este însoþitã de implicarea întregii societãþi
(prin organizaþii care acþioneazã
ca reprezentanþi ai societãþii
civile) în accesarea ºi utilizarea
lor eficientã. Randamentul personalului implicat în derularea
acestor proiecte este de admirat ºi
a fost un stimulent important
pentru delegaþia noastrã.
3. Pentru a le asigura o eficienþã
sporitã, politicile ºi instrumentele folosite în Spania sunt în
continuarea tradiþiei ºi istoriei naþionale, fãrã resentimente sau renunþare la niciun aspect valoros
ºi util din trecut. Paºii parcurºi
în perioadele anterioare ale istoriei sunt valorificaþi prin stabilirea prioritãþilor în politica de egalitate pe criterii de gen. Concentrarea pe consilierea vieþii de
familie cu cea profesionalã a femeii
este de naturã sã respecte, atât tradiþia Spaniei, cât, mai ales, conceptul
actual al egalitãþii de ºanse.
4. Am înþeles avantajele diviziunii
muncii ºi specializãrii pentru implementarea politicilor de egalitate
de ºanse. În Spania, egalitatea de
ºanse este un domeniu suficient
de larg, care permite specializarea

Centrul European al Femeilor Mariana Pineda
 dna. Milagros Mantilla de los Ríos Manzanares
 director serviciu

pe domenii cum este egalitatea pe
criterii de gen.
5. Am putut observa cum pot fi
îmbrãcate în culori naþionale
normele universal valabile ale
Uniunii Europene, pentru a le
da mai multã consistenþã.
Politica egalitãþii pe criterii de
gen este derulatã având ca
referenþial personalitãþi feminine
de excepþie din istoria Spaniei.
În felul acesta, politica de egalitate de gen devine nu o simplã
cerinþã a Uniunii Europene, ci o
îmbinare dintre modelul social
european ºi istoria sau tradiþia
naþionalã. În aceste condiþii, nu
este de mirare sprijinul masiv din
partea societãþii civile, inclusiv
al ONG de influenþã catolicã.
6. Spania ne-a oferit un exemplu
de conexiune între diferitele
politici sociale pentru a le da un
conþinut adecvat. Egalitatea de
ºanse este susþinutã de servicii
sociale specializate (ocupare,
imigrare, supraveghere copii
mici etc.). În acest fel, egalitatea
de ºanse pe criterii de gen devine
una realã, nu formalã, iar, pe de
altã parte, serviciile publice
specializate îºi gãsesc utilitatea
socialã pentru care au fost create.
Viziunea socialã integratoare pe
bazã de activitãþi/servicii descentralizate specializate poate
reprezenta o soluþie ca politicile
concrete sã dea rezultate ºi sã
aducã beneficii la nivel naþional.
7. Respectul necondiþionat faþã
de lege, element esenþial al statului de drept de tip european,
genereazã un lanþ de iniþiative
care pun efectiv în practicã inclusiv normele privind egalitatea
de ºanse pe criterii de gen. Dacã
existã o lege, inclusiv în baza
normelor UE, aceasta se aplicã
ºi genereazã obligatoriu o stare
de lucruri nouã, conform literei
ºi spiritului acesteia. Am vãzut
cã în Spania nu este posibil sã
existe acte normative de formã,
fãrã aplicarea lor imediatã. În
cazul în care legea nu prescrie
expres ce au de fãcut autoritãþile
ºi organizaþiile private, acestea

22 octombrie 2014 - Sevilla  Instituto Andaluz de la Mujer  Institul
Andaluz al Femeii  Centro de la Mujer  Centrul pentru Femei (Sevilla)
dl. Manuel Osuna  cordonator proiect

Diputación de Granada (Consiliul Judeþean Granada)
- Direcþia Egalitate de ºanse ºi tineret  dna. Isabel
Veiga ºi dna. Leonor Vilchez  directori de proiecte

iau iniþiativa conformãrii pe baza
unor documente interne. Transpunerea legislaþiei privind egalitatea
de ºanse pe criteriu de gen a beneficiat, în Spania, de aceastã rigoare în faþa spiritului real al
statului de drept, demersul de transpunere fiind variat cu cadrul
general de legiferare la nivel central/naþional, cu posibilitatea de
a fi completat la nivel regional
de cãtre guvernele regionale. În
felul acesta, eforturile societãþii
civile spre un stat de tip social
în Spania ºi în celelalte þãri
membre ale UE sunt susþinute
de supremaþia statului de drept.
8. Rigoarea, eficienþa ºi eficacitatea instituþiilor publice din
Spania au ajuns, dupã un drum
permanent evolutiv, la stadiul de
a putea implementa, fãrã erori
semnificative, politicile sociale,
inclusiv în domeniul egalitãþii de
ºanse pe criteriu de gen. Personalul acestor instituþii gestioneazã concomitent exigenþele
Uniunii Europene, politicile proprii naþionale ale Spaniei, Planul
de acþiune al fiecãrei autoritãþi
administrative în domeniul egalitãþii de ºanse, proiectele proprii ºi
resursele acordate pe proiecte
pentru transpunerea în practicã a
politicilor respective. Toate acestea sunt în deplinã respectare a
tuturor normelor în vigoare ºi cu
un pronunþat accent pe eficienþã
ºi eficacitate socialã. În plus, este
avutã în vedere o perspectivã superioarã, social-economicã, în care
banii cheltuiþi, din orice sursã,
trebuie sã aducã beneficii reale.
9. Managementul performant al
proiectelor este, acum, în Spania,
una dintre regulile elementare de
conduitã. Nici domeniul privat,
nici cel public nu duc lipsã de
specialiºti care îºi cunosc foarte
bine aria de acþiune în proiecte,
evitã munca în paralel sau
încãlcarea competenþei altei
organizaþii.

10. În Spania, existã un grad ridicat
de previziune a evoluþiilor pe
termen scurt. Cunoaºterea acestor
evoluþii pe termen scurt sporeºte
eficienþa cursurilor de formare
profesionalã care þintesc locuri de
muncã. Transparenþa informaþiei
economice privind conjunctura ºi
diseminarea largã a ei permite
tuturor actorilor sã acþioneze în
cunoºtinþã de cauzã, ceea ce
înseamnã, de fapt, alocare de
resurse în direcþia necesarã.
11. Accesul la fondurile publice
pentru egalitate de ºanse este
deschis tuturor componentelor
din societatea civilã. Fiecare îºi
cunoaºte segmentul pe care
dispune de avantaj competitiv ºi
de capacitate de adecvare a proiectelor la specificul anumitor grupuri
sociale. Au accesat fonduri pentru
egalitate de ºanse de la ONG aflate
sub influenþa Bisericii Catolice,
asociaþii ale reprezentanþilor minoritãþilor, pânã la organizaþii feministe. Pentru toate, competiþia de
acces la fonduri are aceleaºi criterii, cunoscute din timp ºi aplicate corect. La toate proiectele, atingerea obiectivelor asumate este
regula pentru primirea finanþãrii,
fãrã nicio excepþie. Toate grupurile
sociale, în funcþie de mentalitãþi ºi
experienþã, pot sã beneficieze de
proiecte personalizate.
12. Principiul egalitate este
calitate este o adevãratã axã a
tuturor instituþiilor din Spania,
indiferent de forma de proprietate.
Începând cu firmele mari, în principal multinaþionale, ºi continuând
cu cele mici, de tip IMM, se aplicã
tot mai mult programele de muncã
flexibile pentru femei. Acestea le
permit sã se ocupe, atât de familie,
cât ºi sã desfãºoare activitate profesionalã. Pentru multe companii
multinaþionale din Spania, respectarea principiului egalitãþii de
ºanse pe criterii de gen este tot
atât de fireascã ca ºi cel al responsabilitãþii sociale corporatiste.

Maria ANDRONIE  manager de proiect
Aurelian Virgil BÃLUÞÃ  coordonator formare profesionalã
Ioan-Adrian TRIFAN  specialist implementare la nivel transnaþional
ªtefan BARBÃLATÃ  expert organizare evenimente

24 octombrie 2014  Granada - Întâlnire cu reprezentanþii Asociaþiei Femeilor
Antreprenor din Granda- Asociaþiei Experþilor în Egalitate de ªanse între Femei ºi
Bãrbaþi  Grupul GAIA  dna. MaAngustias Contreras ºi dna. Estrella Freire Martín

