Raport al reuniunii Comitetului UIA IWA – mai 2021
În data de 21 mai 2021 a avut loc reuniunea UIA International Women in
Architecture Commitee (IWA), la care au participat corespondente din
întreaga lume. IWA UIA există din iulie 2020 și are în componență o reprezentantă
a fiecăreia din cele 5 regiuni geografice ale Uniunii, anume:
•
•
•
•
•
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Regiunea 1 - Natalie Mossin, Danemarca;
Regiunea 2 - Isteliana Atanassova, Bulgaria;
Regiunea 3 - Rim Safar Sakkal, Bolivia;
Regiunea 4 - Pei Ing Tan, Malaezia;
Regiunea 5 - Jacinta Kabarungi, Uganda.

Întâlnirea a avut loc la inițiativa Istelianei Atanassova, care a considerat că o
singură persoană din cele 5 regiuni nu reprezintă întreaga diversitate de opinii și voci
feminine în arhitectură.
Țelul comitetului, lărgit cu membrele corespondente, este de a face vizibilă activitatea
femeilor arhitecte din toată lumea, pe plan profesional sau social.
Au fost prezente 33 arhitecte din toate regiunile. Au onorat cu prezența și discursul
două foste președinte ale UIA, Sarah Topelson și Louise Cox. Thomas Vonier,
președintele UIA, a salutat participantele și a subliniat că rolul femeii în arhitectură și în
UIA este definitoriu. A urmat prezentarea fiecărei reprezentante, iar cuvântarea
Istelianei Atanassova s-a finalizat prin adoptarea unei declarații care va fi
prezentată Consiliului UIA și forurilor de conducere.
Declarația dorește să statuteze rolul IWA și al corpului de corespondente ca for legitim
al UIA. Prin această declarație, comitetul declară că își propune să:
•
•
•

•

evidențieze rolul femeilor arhitecte și să le celebreze talentul, capacitatea și
contribuția la profesie și la societate, precum și să susțină și să promoveze
inițiativele de voluntariat la nivel național și internațional;
recunoască contribuția femeilor din întreaga lume la profesie, precum și să
dezbată dezechilibrul de gen în cadrul profesiei, dar și subiecte precum
diversitatea și egalitatea în practicarea profesiei;
îmbunătățească activitatea femeilor arhitecte în cadrul UIA și oportunitățile de
leadership pentru femeile arhitecte din întreaga lume, pentru a inspira
generațiile următoare și a atrage noi femei-lideri în UIA și în activitatea
internațională;
continue și să dezvolte activități dincolo de mandatul actual și să extindă
comitetul în perioada 2021-2023, pentru a amplifica activitatea actuală și
pentru a îmbogăți obiectivele cu alte activități - situații de criză, persoanele
aflate în dificultate, durabilitate și tineri.

Activitatea grupului de corespondente se va relua după Congresul UIA din iulie 2021.

Raport realizat de arh. Angela Kovács - reprezentantă desemnată a OAR la UIA
International Women in Architecture Committee
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