
Jako organizatorka ruchu kobiecego w Rumunii przywożę wam pozdrowienia od  
RUMUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KOBIET, najdłużej działającej i 

najbardziej prężnej organizacji kobiecej w naszym kraju oraz od nowej 
organizacji AFRI TOGETHER.



RUMUŃSKA ORGANIZACJA KOBIETRUMUŃSKA ORGANIZACJA KOBIET
ASOCIATIA  FEMEILOR  DIN ROMANIAASOCIATIA  FEMEILOR  DIN ROMANIA

AFR AFR 
AFRAFR istnieje od 24 lat. Przez ten czas opracowała liczne krajowe I międzynarodowe 
programy oraz projekty, przygotowała szkolenia oraz wydarzenia wspierające kobiety, 
organizowała seminaria i kampanie społeczne w obszarach edukacja obywatelska, 
zdrowie, równość płci, promocja tolerancji i działania bez przemocy, eliminacja ubóstwa i 
dyskryminacji, kształcenie dorosłych, promocja kobiet w biznesie oraz rozwój partnerstw 
międzynarodowych. 

Bardzo cieszymy się, że możemy brać udział w projekcie „Dom to praca  – aktywizacja 
i partycypacja obywatelska osób pracujących w domu”,
oraz uczestniczyć w konferencji oraz uczestniczyć w konferencji „Dom to praca, a praca to sprawa polityczna”.
Chcemy podziękować Chcemy podziękować Instytutowi Spraw Obywatelskich (Instytutowi Spraw Obywatelskich (INSPRO)INSPRO) za zaproszenieza zaproszenie AFR  AFR 
do udziału w projekcie.do udziału w projekcie.

Moja prezentacja będzie dotyczyć niewynagradzanej pracy kobiet w Rumunii, gdzie w Moja prezentacja będzie dotyczyć niewynagradzanej pracy kobiet w Rumunii, gdzie w 
tradycyjnej wizji rodziny kobieta powinna pracować w gospodarstwie domowymtradycyjnej wizji rodziny kobieta powinna pracować w gospodarstwie domowym.





IIe osób w Rumunii (podział na kobiety i mężczyzn) zajmuje się przede 
wszystkim pracą w domu? Jakie są powody takiej decyzji?

Staraliśmy się znaleźć odpowiedź na te pytania i naświetlić pracę w domu, 
niewynagradzaną pracę na „drugi etat”, spadającą tradycyjnie i prawie 
wyłącznie na kobiety, niespotykającą się z takim uznaniem społecznym jak 
praca odpłatna.

W Rumunii, tak jak w innych państwach postkomunistycznych – które 
mają za sobą dwudziestoletnią transformację – zmiany, kryzysy, 
destabilizacja, problemy społeczne i osobiste były i są głęboko 
przeżywane zarówno przez mężczyzna, jak i przez kobiety. Jednakże 
mężczyźni są nadal uprzywilejowani. „Drugi etat” spada na kobiety ze 
względu na tradycyjne role płci.  



    Z inicjatywy AFR specjaliści od tożsamości kulturowej oraz organizacje 
pozarządowe zorganizowały w Rumunii serię dyskusji przy okrągłym stole, 
dotyczących nowej strategii Rady Europy w sprawie równości płci na lata 
2014-2017.

Nieodpłatna praca wciąż nie jest zauważana w polityce międzynarodowej, choć 
w większości krajów świata kobiety to większość osób żyjących poniżej progu 
ubóstwa.



Jak wiemy osiągnięcia w pracy i wynagrodzenie są wyznacznikami 

społecznego i życiowego sukcesu.

Praca w domu jest wciąż niewidoczna, niewynagradzana i nisko 

ceniona przez społeczeństwo. 

Oczywiście, jako przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet zaprezentuję to 
zjawisko z ich punktu widzenia. W Rumunii, większość nieodpłatnej pracy w 
domu wykonują kobiety. W większości kobiety pracują w domu i nie są za 
swą pracę wynagradzane. 



Praca bez wynagrodzenia nie jest małym problemen

Większość rządów oraz organizacji zrzeszających pracowników i 
pracodawców zgadza się, że termin „praca w domu” powinien oznaczać 
pracę wykonywaną w domu i na rzecz domu, włączając w to utrzymanie 
domu, opiekę nad dziećmi    i pozostałymi członkami rodziny. 

Biorąc pod uwagę, że w Rumunii stosunek pracy jest regulowany przez 
prawo pracy, osoba pracująca w domu powinna mieć takie same prawa i 
obowiązki, jak inni pracownicy. 

Jak wygląda rzeczywistość? A szczególnie sytuacja kobiet?

    Prawo pracy nie rozwiązuje tej kwestii. Przy wzroście bezrobocia to 
kobiety jako tracą pracę jako pierwsze. Bardzo cieszymy się, że możemy 
być partnerem w tym interesującym projekcie, ponieważ sprawa 
nieodpłatnej pracy kobiet w Rumunii nie jest dobrze zbadana i za mało 
robi się, aby rozwiązać ten problem.



Brak uznania pracy kobiet w domu, którą można podzielić na: Brak uznania pracy kobiet w domu, którą można podzielić na: 
prowadzenie domu, opiekę nad dziećmi i opiekę nad osobami w prowadzenie domu, opiekę nad dziećmi i opiekę nad osobami w 

podeszłym wiekupodeszłym wieku  

w Rumunii
przyczynia się do wyższego wskaźnika ubóstwa wśród kobiet, prowadzi do 
„feminizacji” ubóstwa.
Brak wynagrodzenia za pracę w domu ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo 
ekonomiczne kobiet. 
Negatywny wpływ na świadczenia emerytalne przy ogromnym wkładzie w 
gospodarkę kraju. 
Bezpłatna praca odbywa się głównie w domu, kobiety wykonujące bezpłatną pracę 
mogą być izolowane i bardziej narażone na przemoc fizyczną, psychiczną i 
seksualną. 
Praca w domu pozostaje niewidoczna i nie podlega ubezpieczeniu 
społecznemu.  
Nieodpowiednia polityka i praktyki związane z nieodpłatną pracą mogą 
prowadzić do naruszenia prawa kobiet do dostępu do opieki zdrowotnej najlepszej 
jakości i odpowiedniego standardu życia. 



Co musimy zrobić, by doprowadzić do zmian?
Należy:

przeanalizować, jak nieodpłatna praca w domu wpływa na ubóstwo, prawa 
człowieka i gospodarcze możliwości kobiet;

doprecyzować obowiązki rządów związane z przestrzeganiem praw człowieka 
osób wykonujących nieodpłatną pracę;  

Przygotować zalecenia dotyczące sposobu organizacji, redukcji i redystrybucji 
nieodpłatnej pracy opiekuńczej, tak by zadbać o poszanowanie praw człowieka i 
rozwiązać problem zwiększonego narażenie kobiet na ubóstwo.



Stygmatyzująca nieodpłatna praca w domu oraz jej wpływ na 
strukturę rynku pracy.

Status gospodyni domowej wiąże się z negatywnymi stereotypami, szczególnie 
wśród młodszego pokolenia kobiet.

Gospodynie domowe mają trudności w relacjach z ludźmi oraz ogólnie problemy 
z integracją społeczną, nie tylko na rynku pracy. 

Powtarza się:

 „Kobieta powinna siedzieć w kuchni”. 

   Gospodyni domowa to osoba, która w zasadzie nie ma szans na znalezienie 
pracy.  

To tylko kilka negatywnych przykładów w ogólnej charakterystyce sytuacji 
dostępu kobiet do rynku pracy i ich udziału w rynku pracy.



Kampania AFR 

W zeszłym roku zorganizowaliśmy kampanię pod hasłem:

Pracujmy na rzecz poszanowania i uznania pracy kobiet w domu! 

Kobiety zasługują na szacunek i przychylne przepisy.

Najwyższy czas uczyć nasze dzieci – zarówno chłopców, jak i dziewczynki – 
obowiązków domowych. 

Szkoła powinna wprowadzić zajęcia z gospodarstwa domowego i podziału 
obowiązków domowych.

Musimy ignorować i bojkotować reklamy, które sprowadzają kobiety do osób 
wykonujących obowiązki domowe i pokazują pracę w domu jako wyłączny obowiązek 
kobiet.

W Rumunii kobiety stawiają czoła podwójnemu wyzwaniu.

Pracują w domu (ponieważ podział zadań się nie zmienił). Muszą również 
konkurować na rynku pracy. Czas uwolnić się od wewnętrznego poczucia 
odpowiedzialności za pracę w domu.

    Nie możemy być odpowiedzialne na wszystkie zajęcia domowe!



Kobiety wykonują ponad 80% pracy w 
domu. Chcemy, by ich wysiłki były 
szanowane. Dlatego ogłosiłyśmy 
symboliczny strajk.



       Rozwiązanie?
 Wzmacnianie pozycji kobiet i rozwój ich praw!

Nie chodzi tylko o zasady, takie działania mogą przecież doprowadzić do 
postępu w walce z ubóstwem, głodem i niesprawiedliwością.



Światowy kryzys gospodarczy, trwający od 2008 r., doprowadził 

do bezrobocia i pogorszenia stanu gospodarki we wszystkich krajach

 Europy. W tym kontekście nadal istnieją różnice między płciami w strukturze 
zatrudnienia i dostępie do stanowisk.

Sytuacja jest coraz poważniejsza!
Niniejszy projekt wykazał, że rośnie bezrobocie, a wiele osób traci pracę. 

Dotyczy to szczególnie kobiet, które zostają w domu i zaczynają wykonywać 
nieodpłatną pracę.

 Dlatego AFR szuka rozwiązań. Staramy się zwiększać udział kobiet

 w rozwoju sektora prywatnego, który jest niezwykle istotny dla rozwoju gospodarki, 
szczególnie w dobie kryzysu. 



Oczywiście potrzebne są odpowiednie przepisy dotyczące pracy 

w domu, ale dopóki ustawodawca nie podejmie działań, AFR szuka 

pragmatycznego rozwiązanie dla kobiet.

Rozwiązania dla kobiet, które nie chcą wykonywać bezpłatnej 
pracy w domu. 

Przekonałyśmy kobiety, żeby stały się przedsiębiorczyniami, 

ponieważ w taki sposób mogą chronić swoją godność i stać 

się aktywnymi członkami społeczeństwa. 



 „ „RÓWNE SZANSE I SZACUNEK – NARZĘDZIA RÓWNE SZANSE I SZACUNEK – NARZĘDZIA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z PERSPEKTYWY TOŻSAMOŚCI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z PERSPEKTYWY TOŻSAMOŚCI 

KULTUROWEJ”KULTUROWEJ”



Weź los w swoje ręce!

Stając się przedsiębiorczyniami, kobiety mają większe możliwości rozwoju 
zawodowego, zyskują pewność siebie, zarabiają zgodnie ze swoimi 
możliwościami i osiągnięciami, potrzebami, oczekiwaniami i kwalifikacjami.



Obszary działania SERAF – projektu strategicznego finansowanego przez 
EFS w latach 2010-2013

Cele:

promocja włączenia społecznego;

równość na rynku pracy.

Wyniki:

powstanie 4 centrów szkoleń i doradztwa w Bukareszcie, Brasovie, 

Iasi i Craiovej;

z doradztwa skorzystało 1.500 kobiet;

wsparcie finansowe dla 160 firm; 

podręcznik o przedsiębiorczości kobiet;

krajowa sieć kobiet profesjonalistek;

wirtualna platforma www.seraf.ro;

sieć międzynarodowa;

ponad 320 kobiet ukończyło szkolenia/ kursy, uzyskując dyplom;

 ponad 100 kobiet ukończyło kurs dla niań.

http://www.seraf.ro/
http://www.seraf.ro/


Kobiety odgrywają kluczową rolę w walce z ubóstwem I 
niesprawiedliwością. Jednym z objawów niesprawiedliwości jest 
nieodpłatna praca w domu!

Jak możemy to zmienić?
Aby sprawić, że świat będzie wolny od wyzysku kobiet i dziewcząt, 
musimy zaangażować obrońców praw człowieka, sferę biznesu, 
polityków i dyplomatów we współtworzenie kreatywnych, praktycznych 
rozwiązań. 
    Nie możemy dłużej czekać. 
Musimy zainwestować w kobiety, które tworzą rozwiązania w terenie i 
tworzą bezpieczniejszy świat dla wszystkich.
Razem możemy stworzyć lepszy świat dla nas i następnych 
pokoleń.



Drodzy przyjaciele,

Bardzo się cieszę, że mogę brać udział w tym projekcie I wystąpić na konferencji. 

To wspaniale, ze możemy dzielić się doświadczeniami, uczyć od siebie nawzajem I nawiązywać kontakty.

Mam nadzieję, że moje wystąpienie będzie punktem wyjścia do dalszych wspólnych działań 

związanych z nieodpłatną pracą kobiet w domu, choć nie tylko.

Dziękuję za uwagę.

Liliana Pagu

Przewodnicząca Rumuńskiego Stowarzyszenia Kobiet

Przewodnicząca  AFRI TOGETHER 

Koordynatorka Krajowej Sieci Organizacji Pozarządowych działających na rzecz kobiet

Warszawa, 18 września 2014 r.
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