Stimaţi colegi, parteneri şi prieteni,
Cu ocazia acestui Nou An în care păşim cu încredere şi speranţă, doresc să
vă multumesc pentru ca ne-aţi fost mereu alături şi pentru implicarea
dumneavoastră deosebită în promovarea drepturilor şi rolului femeii în
România.
A trecut mult timp ,de când am pornit împreună pe un drum deloc uşor,
pentru a sprijini statutul şi reprezentativitatea femeii într-o Românie
democrată.
Ca orice femeie, pot spune că port şi eu, în sens metaforic, mai multe
pălării: întâi de toate sunt omul Liliana Pagu, apoi artista , pe urmă militanta,
preşedinta Asociaţiei Femeilor din România si vice preşedinta Asociaţiei
pentru Pace, şi tocmai de aceea prin chiar vocaţia mea, poate că am fost
destinată să vă vorbesc pe mai multe voci, din perspective mai mult sau mai
puţin diferite, dar mesajul meu ramâne acelaşi:
Este timpul să privim înapoi cu incredere, şi printr-o analiză lucidă să ne
recunoaştem potenţialul, pentru a crea un viitor mai bun pentru toate femeile
din România.
Este timpul să ne consolidăm forţele prin crearea de parteneriate cu
organizaţii din ţară şi străinătate.
Este timpul să găsim modalităţi de lucru ,din ce în ce mai eficace ,cu
beneficiarii noştri, să vedem cum putem realiza o mai bună comunicare cu
structurile guvernamentale şi o imagine mai vizibilă în mass media . Noi am
reuşit până acum să construim o punte de legătură între diversele organizaţii,
comitete şi asociaţii care activează în beneficiul femeilor.
La acest moment de bilanţ, cu prilejul începerii unui nou an, doresc să
mulţumesc călduros tuturor celor care s-au implicat activ în dezvoltarea
mişcării de femei, pentru ca femeia să primească locul şi respectul cuvenit în
societatea românească.

Vă propun cu încredere şi în acest an şi în cei care vor urma, un program
susţinut de partneriat pentru promovarea statutului femeilor din România, şi
din întreaga lume.
Noi venim în întâmpinare cu toată experienţa acumulată în programele şi
proiectele desfăşurate cu participare internaţională.
Nu este un secret că mişcarea de femei nu este suficient implicată în dialogul
cu guvernanţii din România . Femeile pot însă acţiona pentru a-i determina
pe aceştia să ţină cont de ceea ce ele doresc. Ei trebuie să inţeleagă că
femeile vor ca anumite schimbări sociale să aiba loc nu doar in beneficiul
lor, ci şi al familiilor şi copiilor lor. Noi, femeile, nu suntem încă suficient de
conştiente de forţa pe care o reprezentăm şi ezităm să acţionăm ca atare.
Fidelă sloganului AFR ,, AJUTĂ-MA SĂ TE AJUT ! ‘’ vă relansez
chemarea mea la parteneriat şi solidaritate pentru încurajarea femeilor pe
calea emancipării şi afirmării, deorece noi reprezentăm un factor important
în societate. Toată lumea vorbeşte despre frumuseţea şi graţia femeii dar
evită să menţioneze puterea acesteia. Numai împreună putem deveni
puternice.
Doresc să închei printr-un apel prietenesc, solicitându-vă să exprimaţi
priorităţi , să oferiţi soluţii, să propuneţi modalităţi de lucru împreună.
Trebuie să dovedim lumii întregi că mişcarea de femei din Romania este nu
numai bine organizată, şi poate accede la dialog şi decizie, ci şi că devine cu
fiecare an, un motor viabil al schimbării în viaţa femeilor din ţara noastră.
Liliana Pagu,
Preşedinte A.F.R.

