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În ultimii ani când s-a întrunit Consiliul de Administrație al AICESIS (Abidjan, Curacao ...), 

coincidența acestor reuniuni cu Ziua Internațională a Femeii a fost un prilej excelent pentru 

membrii asociației noastre de a dezbate promovarea egalității de gen, ca obiectiv al acestei 

zile mondiale. Din păcate, pandemia nu a permis ca reuniunea noastră să aibă loc anul acesta. 

Dar, în ciuda acestui fapt, comunicarea din cadrul AICESIS ne permite să nu lăsăm să treacă 

această dată fără a evoca angajamentul AICESIS față de egalitatea de gen. 

 

De la înființarea asociației și în mod deosebit de intens în ultimii ani, tema egalității de gen a 

fost prezentă în schimbul de experiențe dintre membrii AICESIS. De exemplu, atunci când s-

a analizat tema economiei digitale în timpul mandatului prezidențial român, problema 

decalajului digital dintre femei și bărbați a fost identificată ca o amenințare serioasă pentru 

progresul egalității. Mai general, și chiar în contextul diversității situațiilor socio-economice 

ale membrilor, au fost identificate probleme comune, cum ar fi discriminarea la locul de 

muncă, diferența salarială între bărbați și femei, „plafonul de sticlă” ce împiedică progresul 

profesional al femeilor, ca să nu mai vorbim de fenomenele extreme de violență sau de lipsa 

unei egalități reale în privința drepturilor cetățenești. Analiza crizei socio-economice legate 

de pandemie a evidențiat impactul negativ asupra femeilor, dat fiind efectul mai mare al 

acesteia asupra locurilor de muncă care necesită calificare scăzută sau asupra economiei 

informale afectate în mod deosebit. În același timp, s-au înregistrat progrese, deși inegale, cu 

privire la toate aceste aspecte, membrii AICESIS subliniind importanța acțiunii actorilor 

sociali și a societății civile asupra lor. 

 

Realitatea CES-IS-urilor care alcătuiesc asociația noastră ne arată exemple pozitive ale 

prezenței tot mai mari a femeilor în funcții de conducere, ceea ce nu exclude faptul că există 

și multe cazuri de subreprezentare a femeilor în componența instituțiilor. Acest fapt arată 

realitatea cu probleme care nu au fost încă depășite, dar și importanța menținerii unui efort 

susținut în favoarea egalității, analizând cu atenție toate situațiile în care persistă inegalitatea 

și, de asemenea, noile riscuri ce pot fi generate de schimbările sociale prin care trecem. 

 

Tocmai în această sarcină, rolul pe care îl joacă femeile care fac parte din AICESIS este 

fundamental. Experiențele lor, cunoștințele lor despre problemele legate de egalitate sunt un 

element cheie, astfel că, din această perspectivă, AICESIS poate acționa pozitiv în favoarea 

egalității de gen. Așadar, cel mai bun mod de a comemora această zi, 8 martie 2021, este să 

recunoaștem munca femeilor din cadrul AICESIS în favoarea egalității, sperând că ele vor 

continua să depună eforturi în favoarea egalității și să consolideze angajamentul membrilor 

AICESIS față de această cauză. 
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