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	 În	 tot	 mai	 multe	 țări	 din	 Europa	 și	 Asia	
Centrală,	politicile	în	domeniul	egalității	de	gen	sunt	
sabotate	 de	 inițiative	 ce	 nu	 înțeleg	 conceptul	 de	
gen,	 blamează	 activismul	 pentru	 egalitate	 pentru	
destrămarea	 familiei	 tradiționale,	 mobilizând	
numeroase	 persoane	 cu	 influență	 împotriva	
agendei	 privind	 egalitatea	 de	 gen,	 răspândind	
informații	 false	și	sădind	frică.	Atunci	când	aceste	
noi	tendințe	se	manifestă	 în	state	unde	drepturile	
femeilor	 reprezintă	 o	victorie	 recentă	 ori	 unde	 nu	
există	 o	 tradiție	 feministă	 din	 cauza	 deceniilor	 de	
dictatură	(cum	este	cazul	țărilor	din	Europa	de	est),	
pot	 apărea	 consecințe	 grave:	 apar	 noi	 obstacole	
în	 calea	 drepturilor	 femeilor	 și	 fetelor,	 accesul	
acestora	 la	 informații	 și	 servicii	 regresează,	 în	
timp	 ce	 șansele	 fetelor	 și	 femeilor	 de	 a-și	 atinge	
potențialul	maxim	de	dezvoltare	scad.

	 Înainte	de	a	întreba	„Cui	i-e	frică	de	egalitate	
de	gen?”,	am	vrea	să	explicăm	ce	înseamnă	acest	
concept.	 Conform	 Consiliului	 Europei,	 egalitatea	
de	 gen	 se	 referă	 la	 „vizibilitate,	 capacitare,	
responsabilizare	 și	 participare	 egală	 a	 ambelor	
sexe	 în	 toate	 sferele	 vieții	 publice	 și	 private.	 De	
asemenea,	 conceptul	 definește	 accesul	 egal	 la	
și	 distribuția	 echitabilă	 a	 resurselor	 între	 femei	 și	
bărbați.	 Egalitatea	 de	 gen	 descrie	 acceptarea	 și	
valorificarea	 diferențelor	 dintre	 femei	 și	 bărbați	 și	
a	diverselor	roluri	asumate	de	aceștia	în	societate”.	
Cu	siguranță	că,	în	sensul	acestei	definiții,	egal	nu	
înseamnă	„la	fel”,	ci	de	valoare	similară.	Egalitatea	
de	gen	recunoaște	faptul	că	femeile	și	bărbații	sunt	
diferiți,	 dar	 își	 propune	 ca	 ideea	 de	 „diferit”	 să	 nu	
ducă	la	crearea	unor	categorii	precum	„superior”	și	
„inferior”.

	 În	 urmă	 cu	 mai	 puțin	 de	 100	 de	 ani,	
femeile	 din	 regiunea	 noastră	 nu	 aveau	 drept	 de	
vot	 și	 de	 participare	 la	 funcții	 publice,	 societățile	
considerând	 că	 rolul	 femeii	 era	 limitat	 exclusiv	 la	
gospodărie.	Astfel,	femeile	nu	aveau	libertatea	de	
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a	decide	dacă,	când	și	cu	cine	să	se	căsătorească	
și	trăiau	sub	autoritatea	unei	rude	de	sex	masculin	
(tată,	 soț	 sau	 frate).	 Femeile	 tinere	 aveau	 acces	
limitat	 la	 educație	 școlară,	 în	 timp	 ce	 bărbații	 se	
aflau	 într-o	 poziție	 privilegiată	 din	 acest	 punct	
de	 vedere.	 Același	 principiu	 se	 aplica	 muncii	 în	
afara	 gospodăriei,	 căci	 independența	 financiară	
a	 femeilor	 nu	 era	 văzută	 cu	 ochi	 buni.	 Aceste	
inegalități	nu	au	dispărut	prin	magie.	A	fost	nevoie	
de	multe	generații	de	femei	care	au	luptat	pentru	
drepturile	 de	 care	 se	 bucură	 femeile	 din	 ziua	 de	
azi,	 au	 protestat	 și	 chiar	 au	 făcut	 greva	 foamei.	
Datorită	sufragetelor	și	a	altor	activiste	de-a	lungul	
timpului,	 drepturile	 femeilor	 au	 devenit	 în	 final	 o	
parte	indivizibilă	a	drepturilor	omului.

	 Totuși,	 încă	 mai	 sunt	 multe	 de	 făcut	 în	
domeniul	egalității	între	femei	și	bărbați.	Organizația	
Națiunilor	 Unite	 a	 catalogat	 violența	 împotriva	
femeilor	drept	 încălcare	a	drepturilor	omului	abia	
în	1993.	Anual,	mii	de	femei	sunt	ucise	de	parteneri	
sau	 de	 membri	 ai	 familiei,	 pentru	 că	 autoritățile	
nu	 au	 impus	 încă	 măsuri	 suficiente	 de	 prevenire	
și	 urmărire	 în	 justiție	 a	violenței	 de	 gen.	Agresorii	
scapă	în	continuare	nepedepsiți.

	 Unul	dintre	cele	mai	puternice	instrumente	
de	 combatere	 a	 violenței	 împotriva	 femeilor,	
recent	adoptat	de	numeroase	state	europene,	este	
Convenția	 Consiliului	 Europei	 privind	 prevenirea	
și	 combaterea	 violenței	 împotriva	 femeii	 și	 a	
violenței	domestice	(sau	Convenția	de	la	Istanbul).	
Documentul	a	fost	adoptat	în	2011	și	a	fost	ratificat	
de	 34	 de	 state.	 Convenția	 recunoaște	 legăturile	
existente	 între	 violența	 împotriva	 femeilor	 și	
inegalitățile	 de	 gen,	 motiv	 pentru	 care	 a	 devenit	
ținta	unor	atacuri.
 
	 În	 2018,	 333	 de	 organizații	 din	 Europa,	
majoritatea	 grupări	 conservatoare	 creștine,	 au	
semnat	 o	 petiție	 împotriva	 Convenției,	 susținând	

că	 statele	 nu	 trebuie	 să	 îndeplinească	 prevederile	
acesteia.	
           
	 În	anumite	țări,	cum	este	Bulgaria,	Convenția	
nu	a	putut	fi	ratificată	din	cauza	presiunilor	puternice	
împotriva	ei.	Atacurile	împotriva	Convenției	blochează	
progresul	 în	 regiune	 în	 ce	 privește	 îmbunătățirea	
legislației	 privind	 prevenirea	 și	 protecția	 împotriva	
violenței,	precum	și	urmărirea	în	justiție	a	agresorilor.

	 În	 acest	 context,	 asociațiile	 A.L.E.G. din 
România	și	Women’s Resource Center din Armenia 
au	 inițiat	 proiectul	 „Cui	 i-e	 frică	 de	 egalitate	 de	
gen?”	 Acesta	 include	 un	 sondaj	 aplicat	 în	 rândul	
organizațiilor	câștigătoare	ale	Premiului	„Cu	și	pentru	
fete”	(With	and	For	Girls	Award),	pionieri	din	regiune	
în	 leadershipul	 fetelor,	 și	 al	 altor	 organizații	 pentru	
drepturilor	femeilor	care	lucrează	cu	fete,	în	vederea	
identificării	 provocărilor	 cu	 care	 se	 confruntă	 din	
cauza	 acestei	 vânători	 de	 vrăjitoare	 și,	 în	 special,	 a	
impactului	asupra	fetelor.

	 Datele	 din	 acest	 raport	 au	 fost	 colectate	
prin	 intermediul	 unui	 chestionar	 online,	 apoi	 au	
fost	 analizate	 prin	 metode	 cantitative	 și	 calitative,	
conform	literaturii	de	specialitate	recente.	La	studiu	
au	participat	21	de	state	din	Europa	și	Asia	Centrală.	
Raportul	 nu	 reprezintă	 o	 analiză	 comprehensivă	
și	 detaliată	 a	 situației	 femeilor	 ori	 a	 cadrului	 legal	
și	 instituțional	 cu	 privire	 la	 egalitatea	 de	 gen	 și	
drepturile	 femeilor	 din	 țările	 implicate.	 În	 schimb,	
raportul	 este	 o	 trecere	 în	 revistă	 a	 elementelor	 de	
bază	din	domeniu	și	descrie	acele	sfere	de	activitate	
identificate	 de	 respondenți	 drept	 cele	 mai	 afectate	
de	campania	împotriva	drepturilor	femeilor.	În	acest	
context,	 raportul	 constituie	 un	 exercițiu	 de	 reflecție	
asupra	oportunităților	ratate,	respectiv	acele	ocazii	în	
care	nu	s-au	înregistrat	anumite	progrese,	deși	exista	
potențial;	totodată,	studiul	trece	în	revistă	problemele	
nou	apărute	în	regiune	în	ultimii	cinci	ani.
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Convenția CEDAW	 -	 Convenția	 Națiunilor	 Unite	 pentru	 eliminarea	 tuturor	 formelor	 de	 discriminare	 împotriva	
femeii.
Șanse egale pentru femei și bărbați -	se	referă	la	absența	obstacolelor	din	calea	participării	economice,	politice	
și	sociale	motivate	de	sex,	gen	și	alte	trăsături.	Aceste	obstacole	sunt	adesea	indirecte,	greu	de	identificat,	fiind	
cauzate	 și	 menținute	 de	 fenomene	 structurale	 și	 reprezentări	 sociale	 (precum	 stereotipurile	 de	 gen)	 foarte	
rezistente	la	schimbare.
Regresul drepturilor femeilor	-	se	referă	la	involuția	și	deteriorarea	relațiilor	dintre	femei	și	bărbați.	Fenomenul	
arată	un	declin	în	domeniul	egalității	de	gen	și	al	drepturilor	omului	în	toate	țările	dezvoltate,	precum	și	un	număr	
tot	mai	mare	de	atacuri	asupra	drepturilor	recent	obținute.
Ideologia de gen	 -	se	referă	 la	atitudinile	privind	rolurile,	drepturile	și	 responsabilitățile	pe	care	societatea	 le	
consideră	adecvate	pentru	femei	și	bărbați.	Ideologiile	tradiționale	de	gen	pun	accent	pe	roluri	diferite	pentru	
femei	și	bărbați;	astfel,	bărbatul	este	capul	familiei	și	trebuie	să	aducă	bani	în	casă,	în	timp	ce	femeia	trebuie	să	
se	îngrijească	de	cămin	și	de	copii.	Ideologia	de	gen	include	și	convingeri	care	legitimează	inegalitatea	de	gen.
Termenul	 echilibru de gen	 -	 este	 utilizat,	 de	 regulă,	 pentru	 a	 descrie	 accesul	 la	 resurse	 și	 participarea	 egală	
a	 femeilor	 și	 a	 bărbaților	 în	 toate	 domeniile	 vieții	 profesionale,	 toate	 proiectele	 și	 programele.	 Într-o	 lume	
echilibrată	din	punct	de	vedere	a	genului,	femeile	și	bărbații	se	bucură	de	participare	egală	în	societate.	Totuși,	
în	 multe	 domenii,	 femeile	 au	 o	 participare	 mai	 scăzută	 din	 cauza	 așteptărilor	 privind	 distribuția	 populației	
(subreprezentarea	femeilor),	în	timp	ce	bărbații	le	află	la	antipod	(suprareprezentarea	bărbaților).
Egalitatea de gen	-	descrie	drepturi,	responsabilități	și	oportunități	egale	pentru	femei	și	bărbați,	fete	și	băieți.	
Egalitatea	nu	înseamnă	că	femeile	și	bărbații	vor	ajunge	identici,	ci	că	drepturile,	responsabilitățile	și	șansele	de	
care	beneficiază	nu	depind	de	sex.	Egalitatea	de	gen	 implică	faptul	că	se	ține	cont	atât	de	 interesele,	nevoile	
și	prioritățile	 femeilor,	cât	și	ale	bărbaților	și	se	 recunoaște	diversitatea	diferitelor	grupuri	de	 femei	și	bărbați.	
Egalitatea	de	gen	nu	este	o	chestiune	exclusiv	feminină,	ci	ține	și	de	atenția	și	implicarea	deplină	a	bărbaților	și	
a	femeilor.	Egalitatea	între	femei	și	bărbați	este	considerată	atât	o	fațetă	a	drepturilor	omului,	cât	și	o	condiție	
prealabilă	pentru	și	un	indicator	al	dezvoltării	durabile	centrate	pe	oameni.
Inegalitatea de gen	-	se	referă	la	acces	inegal	la	și	control	inegal	asupra	resurselor	materiale	și	nemateriale	și	
asupra	bunurilor	din	societate.	În	toate	societățile,	femeile	ocupă	un	rol	inferior	în	relație.	Încă	nu	există	nicio	țară	
în	care	femeile	să	aibă	acces	egal	la	putere	și	la	luarea	deciziilor,	nici	la	locuri	de	muncă	decente	și	bine	plătite.
Integrarea	perspectivei	de	gen	reprezintă	(re)organizarea,	îmbunătățirea,	dezvoltarea	și	evaluarea	proceselor	de	
elaborare	a	politicilor,	astfel	încât	acestea	să	includă	elemente	de	egalitate	de	gen	la	toate	nivelurile	și	în	toate	
etapele.	Integrarea	unei	perspective	de	gen	descrie	procesul	prin	care	se	analizează	implicațiile	oricărei	acțiuni	
planificate	în	toate	domeniile	și	la	toate	nivelurile	asupra	femeilor	și	bărbaților,	fie	că	este	vorba	de	legi,	politici	
sau	 programe.	 Este	 o	 modalitate	 de	 a	 include	 temerile	 și	 experiențele	 femeilor	 și	 ale	 bărbaților	 în	 procesele	
de	elaborare,	implementare,	monitorizare	și	evaluare	a	politicilor	și	programelor	din	sfera	politică,	economică	și	
socială,	astfel	încât	femeile	să	se	bucure	de	beneficii	egale	și	să	se	evite	perpetuarea	inegalităților.	Scopul	final	
este	atingerea	egalității	de	gen.
Stereotipurile de gen	-	reprezintă	idei	preconcepute	ce	atribuie	în	mod	arbitrar	caracteristici	și	roluri	specifice	
femeilor	și	bărbaților,	fiind	determinate	și	 limitate	de	sexul	acestora.	Stereotipurile	referitoare	la	sex	pot	limita	
dezvoltarea	talentelor	și	aptitudinilor	cu	care	se	nasc	fetele	și	băieții,	femeile	și	bărbații,	precum	și	experiențele	lor	
educaționale	și	profesionale	ori	oportunitățile	din	viața	acestora	în	general.	Stereotipurile	despre	femei	și	bărbați	
sunt	utilizate	pentru	a	justifica	și	a	menține	relațiile	istorice	de	putere	ale	bărbaților	asupra	femeilor,	precum	și	
atitudinile	sexiste	ce	frânează	progresul	femeilor.
Drepturile omului	-	conform	articolului	1	din	Declarația	Universală	a	Drepturilor	Omului,	toate	ființele	umane	se	
nasc	libere	și	egale	în	demnitate	și	în	drepturi.	Ele	sunt	înzestrate	cu	rațiune	și	conștiință	și	trebuie	să	se	comporte	
unele	față	de	altele	în	spiritul	fraternității.
Convenția de la Istanbul	 -	 Convenția	 Consiliului	 Europei	 pentru	 Combaterea	 Violenței	 împotriva	 Femeii	 și	 a	
Violenței	Domestice.
ONG	-	organizație	neguvernamentală.
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I 	 Multe	ONG-uri	din	Uniunea	Europeană	(UE)	

și	 din	 Asia	 Centrală	 active	 în	 domeniul	 egalității	
de	 gen	 raportează	 că	 le	 este	 mai	 dificil	 să	 obțină	
progrese	în	domeniul	drepturilor	fetelor	din	cauza	
atenției	 publice	 negative	 promovată	 prin	 mass	
media	și	a	presiunilor	asupra	 factorilor	de	decizie	
politică	în	vederea	restrângerii	drepturilor,	mai	ales	
a	celor	legate	de	sănătatea	reproducerii.	Din	cauza	
acestui	 context	 negativ	 ce	 pune	 piedici	 activității	
ONG-urilor	 din	 domeniul	 drepturilor	 egale,	
beneficiarele	lor	se	află	într-o	poziție	vulnerabilă.

	 Provocări	există	în	toate	țările	din	UE	și	din	
Asia	Centrală,	însă	natura	și	dimensiunile	acestora	
variază	de	la	o	țară	la	alta.	Totodată,	depinde	cât	de	
puternic	sunt	resimțite	în	funcție	de	tipul,	mărimea	
și	vechimea	organizațiilor	în	discuție,	precum	și	de	
gradul	 de	 dezvoltare	 a	 contextului	 social.	Vorbim	
despre	schimbări	nefavorabile	la	nivel	legislativ	sau	
aplicarea	neadecvată	a	 legilor,	obstacole	 în	calea	
accesului	la	finanțare	care	să	asigure	durabilitatea	
ONG-urilor	 sau	 atacuri	 și	 acte	 de	 hărțuire	 a	 celor	
care	 apară	 drepturilor	 fetelor,	 inclusiv	 discursuri	
publice	negative	ce	își	propun	să	îi	delegitimizeze	și	
să	îi	stigmatizeze	pe	cei	activi	în	domeniul	egalității	
de	gen.

 

	 Asociația	 pentru	 Libertate	 și	 Egalitate	 de	
Gen	 -	 A.L.E.G.	 (România)	 și	 Women’s	 Resource	
Center	(Armenia)	au	inițiat	un	proiect	de	colaborare	
în	 cadrul	 căruia	 și-au	 implicat	 beneficiarele	 în	
analizarea	regresului	în	domeniul	egalității	de	gen	
resimțit	în	regiunea	Europa	și	Asia	Centrală.	Studiul	
a	 identificat	 domenii	 specifice	 ale	 politicilor	 anti	
gen	care	afectează	viețile	fetelor	și	ale	femeilor:
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FINANȚARE

în	general,	tăierea	finanțărilor	
pentru	ONG-uri,	uneori	datorată	
faptului	că	statul	înlocuiește	
servicii	care	erau	contractate	de	
stat	de	la	ONG-uri	(de	exemplu,	
linii	de	asistență	telefonică	pentru	
femei);	reducerea	finanțării	pentru	
activități	legate	în	mod	clar	de	
egalitatea	de	gen;	obstacole	
în	calea	finanțărilor	pe	termen	
lung;	nesprijinirea	financiară	
a	politicilor	pentru	drepturile	
femeilor	și	fetelor	de	către	stat;	
asigurarea	co-finanțării	reprezintă	
adesea	o	provocare,	la	fel	ca	
transferarea	cu	întârziere	a	
granturilor;	proceduri	dificile	de	
raportare;	acoperirea	negativă	de	
către	mass-media	a	ONG-urilor	
ce	beneficiază	de	finanțare	din	
străinătate,	în	anumite	cazuri,	
inclusiv	solicitările	ca	acestea	să	
menționeze	pe	toate	materialele	
că	sunt	organizații	finanțate	de	
agenții	externe.

INTIMIDAREA ACTIVIȘTILOR
DIN ONG-URI ȘI PENTRU 
DREPTURILE OMULUI

include:	acte	de	violență,	
precum	atacuri	fizice,	hărțuire	
și	amenințări.	Activiștii	pentru	
drepturile	fetelor	și	egalitate	de	
gen	sunt	ținta	atacurilor	verbale,	
concretizate	în	discursul	urii	
în	mediul	online,	amenințări,	
discursuri	publice	negative	și	
chiar	atacuri	la	persoană.	Aceste	
tendințe	sunt	atât	de	răspândite,	
încât	activiștii	le	consideră	
inerente	activității	lor.

9



SISTEMELE PUBLICE DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT

au	fost	și	ele	afectate.	În	ceea	
ce	privește	educația	de	gen,	
campania	împotriva	„ideologiei	
de	gen”	a	blocat	ori	a	prevenit	
instituirea	unor	reforme	sau	a	avut	
ca	efect	regresul	anumitor	evoluții.
Proiectele	ce	includ	cuvântul	„gen”	
au	fost	blocate,	chiar	dacă	aveau	
ca	obiect	servicii	fundamentale	
de	educație	pentru	prevenirea	
violenței	împotriva	femeilor	și	a	
fetelor	sau	sănătatea	reproducerii.

DISCURSUL PUBLIC NEGATIV
ȘI CAMPANIILE DE DENIGRARE

Discursurile	publice	ostile,	
inclusiv	din	partea	reprezentanților	
statului	și	politicienilor,	au	
consecințe	negative	asupra	
ONG-urilor.	Acestea	subminează	
încrederea	publicului,	reducând	
posibilitatea	ca	cetățenii	să	se	
asocieze	cu	ONG-urile,	să	le	
susțină,	să	se	implice	ca	voluntari,	
să	doneze	sau	să	le	trateze	drept	
surse	credibile	de	informații.

EFECTE NEGATIVE ASUPRA
SIGURANȚEI FETELOR ȘI 
FEMEILOR

datorită	impunității,	inclusiv	a	
deficiențelor	legislative	și/sau	a	
proastei	implementări	a	legilor	
existente,	lăsând	nesancționate	
sau	nedescurajând	acte	de	
violență	de	gen,	lipsa	de	servicii	
care	să	dea	prioritate	siguranței	
femeilor:	adăposturi,	centre	
de	suport	în	caz	de	agresiune	
sexuală,	consiliere	în	cazurile	de	
hărțuire	sexuală	etc.

RELAȚIA CU AUTORITĂȚILE

s-a	schimbat	în	ultimii	cinci	ani:
s-au	adoptat	măsuri	precum	
tăierea	finanțărilor	sau	obligații	de	
raportare	excesivă	privind	sursele	
și	distribuția	finanțării.
În	plus,	de	când	Convenția	de	la	
Istanbul	a	devenit	ținta	oponenților	
„ideologiei	de	gen”,	procesul	
de	ratificare	și	implementare	a	
acesteia	a	fost	frânat.



	 Peste	 67%	 dintre	 participanții	 la	 acest	 studiu	 au	 declarat	 că	 se	 confruntă	 cu	
consecințe	negative	ce	decurg	din	activitatea	în	domeniul	drepturilor	fetelor	și	femeilor.	
De	la	acuzația	standard	că	femeile	din	societățile	de	azi	au	deja	drepturi	egale	cu	bărbații,	
la	întrebarea	Dar la drepturile bărbaților nu vă gândiți?,	ONG-urile	se	confruntă	cu	diverse	
provocări	în	activitatea	de	zi	cu	zi.	Adesea,	personalul	acestora	este	expus	amenințărilor,	
insultelor	și	discursului	urii.	Pe	de	altă	parte,	în	ceea	ce	privește	proiectele	educaționale,	
sunt	 cazuri	 în	 care	 ONG-urile	 trebuie	 să	 regândească	 modul	 în	 care	 scriu	 cererile	 de	
finanțare,	pentru	a	nu	pune	 în	pericol	 implementarea	acestora	 în	școli.	Multe	state	au	
raportat	 că	 ministerele	 educației	 nu	 permit	 includerea	 în	 curriculum	 a	 proiectelor	 ce	
conțin	termenul	gen.

Organizația dvs. se confruntă cu consecințe negative 
sau cu noi provocări ce decurg din activitatea

în domeniul drepturilor fetelor și femeilor?
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	 Peste	43,2%	dintre	respondenți	sunt	de	acord	că,	 în	ultimii	cinci	ani,	s-au	
înregistrat	 îmbunătățiri	 la	 nivelul	 politicilor	 publice	 și	 a	 legislației	 naționale	 din	
domeniul	 nostru.	 Fetele	 și	 femeile	 au	 devenit	 mai	 conștiente	 de	 eforturile	 de	
combatere	a	violenței	de	gen,	iar	asta	înseamnă	că	există	tot	mai	multe	organizații	
care	 lucrează	 cu	 grupuri	 vulnerabile	 de	 femei.	 Mai	 mult,	 avem	 legi	 noi	 privind	
drepturile	 familiei	 și	 indemnizațiile	 de	 creștere	 a	 copiilor,	 dar	 totuși,	 există	 în	
continuare	diferențe	de	remunerare	între	femei	și	bărbați.	Acesta	este	unul	dintre	
motivele	pentru	care,	în	mare	parte,	femeile	își	iau	concediu	de	creștere	a	copiilor,	
iar	bărbații	fac	foarte	rar	acest	lucru.	În	plus,	respondenții	din	unele	țări	spun	că	
există	reglementări	noi	care	ușurează	accesul	la	pastile	avortive.

S-a întâmplat ca discursurile privind 
ideologia de gen să împiedice decidenții 

să ia anumite hotărâri care ar fi putut  
îmbunătăți situația drepturilor fetelor?
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Cum ați descrie cele mai importante
evoluții din ultimii cinci ani la nivelul 
legislației naționale și a politicilor 
publice (inclusiv strategii naționale, 
planuri de acțiune etc.) pentru 
drepturile fetelor și egalitatea de 

gen?
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Mai	rău

	 Discursurile	 publice	 privind	 rolurile	 adecvate,	 drepturile	 și	 responsabi-
litățile	 fiecărui	 gen	 în	 cadrul	 societății,	 așa	 cum	 sunt	 promovate	 de	 familia	
tradițională,	 fac	 referire	 la	 convingeri	 sociale	 care	 legitimează	 inegalitățile	 de	
gen.	De	exemplu,	rolul	tradițional	al	femeii	este	să	aibă	copii	și	să	se	ocupe	de	
gospodărie,	în	timp	ce	bărbatul	trebuie	să	lucreze	și	să	fie	capul	familiei.	Aceste	
idei	specifice	despre	ce	pot	și	ce	ar	trebui	să	facă	femeile	și	bărbații	conform	cu	
ideile	conservatoare	despre	societate	fac	rău	atât	femeilor,	cât	și	bărbaților	și	nu	
le	permit	să-și	atingă	potențialul	maxim	de	dezvoltare.	Peste	59,5%	dintre	ONG-
urile	din	Europa	și	Asia	Centrală	consideră	că,	din	perspectiva	deciziilor	politice,	
eforturile	 de	 capacitare	 a	 fetelor	 și	 lupta	 pentru	 egalitate	 de	 gen	 este	 dificilă.	
Acest	lucru	are	impact	asupra	fetelor,	fiindcă	este	tot	mai	greu	să	se	emită	legi	
care	să	susțină	politici	mai	bune	de	combatere	a	violenței	de	gen	sau	politici	prin	
care	să	se	garanteze	accesul	fetelor	la	educație	sexuală.



	 În	 multe	 contexte,	 ONG-urile	 care	 se	 asociază	 cu	 termenul	 gen	 sunt	 atacate	
în	 discursuri	 publice	 negative,	 se	 confruntă	 cu	 provocări	 de	 finanțare,	 iar	 personalul	
acestora	devine	ținta	unor	acte	de	violență	și	de	intimidare.	Mai	mult	de	jumătate	dintre	
respondenți	 (56,7%)	 sunt	 de	 acord	 că	 mass-media	 reacționează	 negativ	 la	 chestiuni	
legate	de	gen,	în	mare	parte	fiindcă	le	asociază	cu	drepturile	grupurilor	LGBTQI	sau	cu	
al	treilea	sex,	ori	cu	faptul	că	oamenii	își	pot	face	operație	de	schimbare	de	sex	la	cerere.	
De	 asemenea,	 se	 pare	 că	 utilizarea	 termenului	 gen	 a	 devenit	 o	 amenințare	 la	 adresa	
normelor	familiei	tradiționale.	

Cu ce este asociat 
termenul „gen” cel mai 
adesea în mass-media 

din țara dvs.?

	 Strategiile	naționale	și	planurile	de	acțiune	privind	drepturile	fetelor	și	egalitatea	
de	 gen	 în	 domenii	 precum	 drepturile	 sexuale	 și	 de	 sănătatea	 reproducerii,	 familia	
și	 căsătoria	 sau	 educația	 s-au	 modificat	 în	 ultimii	 cinci	 ani.	 Dacă	 în	 27%	 dintre	 state	
îmbunătățirile	legislative	au	avut	drept	rezultat	o	situație	generală	mai	bună,	în	practică	
puține	 lucruri	 s-au	 schimbat.	 Mai	 multe	 state	 din	 Europa	 au	 semnat	 Convenția	 de	 la	
Istanbul	 (de	 exemplu,	 Letonia,	 Albania	 sau	 Croația),	 dar	 nu	 s-au	 înregistrat	 schimbări	
reale	în	ceea	ce	privește	protejarea	femeilor	și	a	fetelor	împotriva	diverselor	forme	de	
violență	și	prevenirea	sau	eliminarea	violenței	domestice.	Pe	de	altă	parte,	în	unele	țări	
nici	măcar	nu	există	un	plan	național	pentru	egalitate	de	gen	sau	legi	care	să	promoveze	
drepturile	fetelor	ori	capacitarea	acestora.	O	altă	chestiune	relevată	de	această	analiză	
este	relația	precară	dintre	autorități	și	ONG-uri;	instituțiile	statale	au	redus	oportunitățile	
societății	civile	de	a	accesa	fonduri	și	de	a	investi	în	noi	parteneriate	sau	proiecte.

Cum ați descrie modificările din ultimii 5 ani la 
nivelul legislației și al politicilor ce afectează 
organizația dvs. și alte ONG-uri din domeniul 
drepturilor fetelor și femeilor (reguli de 
finanțare, obligații de raportare, cooperarea 

cu statul)?

În
 țara d

vs., te
rm

e
n

u
l „g

e
n

” atrag
e

 ate
n

ție
 p

o
zitivă sau

 n
e

g
ativă în

 m
ass-m

e
d

ia?
C

e
 m

o
d

ificări ați o
b

se
rvat la n

ive
lu

l le
g

islație
i

 n
ațio

n
ale

 și a p
o

liticilo
r p

u
b

lice
 p

rivin
d

 d
re

p
tu

rile
 

fe
te

lo
r și e

g
alitate

a d
e

 g
e

n
 în

 u
ltim

ii cin
ci an

i?

13

Situație	îmbunătățită

Egalitate	între	femei	și	bărbați

Drepturi	pentru	LGBTQI

Violență	bazată	pe	gen

Amenințarea	valorilor	tradiționale
bazate	pe	cel	de-al	treilea	sex

La	fel

Mai	rău
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	 Pentru	a	înțelege	mai	bine	efectul	discursului	
anti-gen	 în	 contextul	 socio-politic,	 am	 ales	 să	
analizăm	 modificările	 menționate	 de	 colegii	 din	
ONG-uri	drept	provocări	specifice	fiecărei	zone	din	
Europa	de	unde	am	primit	 răspunsuri.	Am	hotărât	
să	 încadrăm	 respondenții	 în	 regiunile	 de	 mai	 jos	
și	să	le	dăm	ocazia	să	vorbească	despre	cele	mai	
presante	probleme	cu	care	se	confruntă.

	 Avem	 următoarele	 regiuni:	 Europa de est, 
Europa de vest, Europa de nord și Europa de sud.
	 La	 acest	 studiu,	 din	 Europa	 de	 est	 au	
participat	 organizații	 din	 Bulgaria,	 Republica	
Moldova,	 România,	 Rusia	 și	 Ucraina.	 În	 Bulgaria,	
la	 fel	 ca	 în	 toate	 statele	 mai	 sus	 menționate,	
termenul	 gen	 atrage,	 de	 regulă,	 atenție	 negativă	
în	presa	locală	și	este	adesea	asociat	cu	drepturile	
persoanelor	LGBTQI.	Termenul	gen	are	o	conotație	
negativă,	fiind	asociat	cuvântului	ideologie,	și	este	
perceput	 ca	 o	 amenințare	 la	 adresa	 societății.	
Ideologia	de	gen	pare	să	inspire	teamă	oamenilor	și	
a	devenit	principala	amenințare	la	adresa	valorilor	
tradiționale	 naționale.	 Aceste	 neînțelegeri	 și	
manipulări	 lingvistice	au	ca	efect	 îndepărtarea	de	
la	conceptul	de	egalitate	de	gen	asociat	drepturilor	
fetelor.

	 În	unele	țări,	sensul	original	de	egalitate	de	
gen	este	puțin	cunoscut,	fiind	adesea	utilizat	în	mod	
eronat,	 inclusiv	 în	mediul	universitar.	De	exemplu,	
factorii	de	decizie	din	Rusia	susțin	discursul	privind	
„valorile	familiei	tradiționale”,	în	care	termenul	gen	
este	considerat	„netradițional”	și	apare	exclusiv	 în	
contextul	schimbării	genului.

 În Ucraina,	 Biserica	 Ortodoxă	 și	 mișcările	
anti-gen	 au	 o	 influență	 majoră	 asupra	 activității	
factorilor	 decizionali.	 Aceștia	 promovează	 în	 mod	
activ	„valorile	familiei”	și	legile	anti-avort.	Termenul	
gen	este,	 în	general,	asociat	cu	drepturile	LGBT	și	

este	perceput	ca	valoare	„anti-familie”	și	„anti-națională”.	
Aceste	 mișcări	 anti-gen	 au	 avut	 ca	 rezultat	
neratificarea	 Convenției	 de	 la	 Istanbul	 în	 Ucraina:	
motivul	 întârzierilor	 este	 definiția	 genului	 utilizată	
în	acord.	 În	prezent,	 în	toate	documentele	oficiale	
pe	această	temă,	termenul	„gen”	a	fost	înlocuit	cu	
„sex”.

	 În	 Ucraina,	 legislația	 și	 politicile	 publice	
naționale	cu	privire	la	drepturile	fetelor	și	egalitatea	
de	gen	s-a	îmbunătățit	în	ultimii	cinci	ani.	Ucraina	a	
adoptat	un	plan	național	și	o	nouă	lege	cu	privire	
la	 violența	 domestică	 și	 sexuală.	 Am	 observat	 un	
rezultat	pozitiv	sub	forma	numărului	mai	ridicat	de	
organizații	 profesionale	 care	 lucrează	 cu	 grupuri	
vulnerabile	 de	 femei,	 iar	 femeile	 au	 devenit	 mai	
conștiente	 de	 diversele	 forme	 de	 violență.	 Mai	
mult	 decât	 atât,	 a	 crescut	 numărul	 femeilor	 din	
parlament	și	din	forțele	armate.

 În România,	 în	 anul	 2018,	 strategia	 de	
educare	 a	 părinților	 comandată	 de	 Ministerul	
Educației	cu	 implicarea	UNICEF	și	a	altor	ONG-uri	
cu	experiență	a	fost	blocată,	rămânând	neaprobată	
în	urma	unei	petiții	semnate	de	multe	organizații	de	
părinți	 și	 religioase	 care	 considerau	 că	 egalitatea	
de	 gen	 transmite	 un	 mesaj	 negativ	 și	 că	 părinții	
nu	ar	 trebui	să	discute	acest	subiect	cu	copiii	 lor.	
Aceste	 organizații	 au	 convins	 Ministerul	 Educației	
să	 renunțe	 cu	 totul	 la	 proiectul	 de	 strategie	 din	
simplul	motiv	că	ideologia	de	gen	nu	este	înțeleasă	
corect.	Oamenii	se	tem	că	termenul	de	egalitate	de	
gen	ascunde	o	încercare	secretă	de	a	introduce	un	
al	 treilea	 gen	 și	 de	 a	 distruge	 familia	 tradițională.	
Această	 frică	 a	 dus	 la	 pierderea	 unui	 instrument	
politic	 important.	 În	 România,	 părinții	 au	 mare	
nevoie	de	îndrumare	cu	privire	la	educația	copiilor,	
iar	prin	implementarea	acestei	strategii	s-ar	fi	putut	
înregistra	mari	progrese.
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	 Pe	 de	 altă	 parte,	 în	 ciuda	 ratificării	 unor	
convenții	 internaționale	 (Convenția	 de	 la	 Istanbul,	
Convenția	CEDAW),	în	baza	cărora	Guvernul	României	
s-a	 angajat	 să	 combată	 stereotipurile	 de	 gen	 în	
instituțiile	 de	 învățământ	 ca	 mijloc	 de	 prevenire	 a	
violenței	 de	 gen,	 autoritățile	 se	 opun	 tot	 mai	 mult	
subiectului	 educației	 de	 gen	 din	 cauza	 presiunilor	
intense	 exercitate	 de	 organizații	 religioase	 și	 de	
Coaliția	pentru	familie.	Recent,	aceste	organizații	au	
semnat	o	petiție	prin	care	cer	Ministerului	Educației	
să	 interzică	total	 ideologia	de	gen	 în	programele	și	
manualele	 școlare.	 Din	 păcate,	 puțini	 sunt	 cei	 care	
își	 dau	 seama	 că	 acest	 atac	 este,	 de	 fapt,	 un	 atac	
împotriva	 prevenirii	 violenței	 în	 familie.	 În	 același	
timp,	 deși	 statisticile	 privind	 situația	 sarcinilor	 în	
adolescență	în	România	sunt	de-a	dreptul	alarmante,	
iar	 ultimul	 Barometru	 de	 gen	 (2019)	 arată	 că	
majoritatea	românilor	cred	că	este	nevoie	de	educație	
sexuală	în	școli,	aceleași	grupuri	de	lobby	blochează	
de	ani	de	zile	toate	încercările	de	a	introduce	acest	
subiect	 în	 școli.	 În	 loc	 să	 existe	 un	 dialog	 deschis	
pentru	a	găsi	cele	mai	bune	soluții	și	compromisuri,	
se	respinge	cu	violență	orice	are	legătură	cu	genul.

 În Rusia,	 situația	 se	 înrăutățește	 de	 la	 an	 la	
an.	În	2013,	Rusia	a	adoptat	o	lege	federală	împotriva	
propagandei	privind	relațiile	sexuale	netradiționale.	
În	plus,	în	2017,	președintele	Rusiei	a	promulgat	o	lege	
care	decriminalizează	actele	de	violență	domestică	
ce	 nu	 cauzează	 vătămări	 grave	 victimei.	 A	 crescut	
numărul	 cazurilor	 de	 discurs	 al	 urii	 și	 de	 infracțiuni	
motivate	 de	 ură	 împotriva	 membrilor	 comunității	
LGBT.	Fetele	nu	au	acces	la	informații	corecte	despre	
sănătatea	sexuală	și	reproductivă,	iar	școlile	nu	oferă	
cursuri	adecvate	de	educație	sexuală.	De	asemenea,	
influența	Bisericii	Ortodoxe	din	Rusia	a	crescut.	Ideile	
acesteia	 pot	 influența	 curriculumul	 școlar	 privind	
sănătatea	sexuală	și	reproductivă.
 

	 În	ceea	ce	privește	legislația	și	politicile	privind	
ONG-urile	 active	 în	 domeniul	 drepturilor	 fetelor	 și	
femeilor,	 situația	 acestora	 s-a	 înrăutățit	 odată	 cu	
adoptarea	 legii	 privind	 agenții	 străini,	 denumită	
oficial	„Legea	de	amendare	a	actelor	legislative	din	
Federația	 Rusă	 privind	 reglementarea	 activităților	
organizațiilor	non-profit	ce	îndeplinesc	rol	de	agenți	
străini”.	 Prin	 intermediul	 acestei	 legi,	 organizațiile	
non-profit	care	primesc	donații	din	străinătate	și	se	
implică	în	activități	politice	trebuie	să	se	înregistreze	
și	 să	 se	 declare	 drept	 agenți	 străini.	 Această	 lege	
a	 îngreunat	 și	 mai	 mult	 procesul	 de	 obținere	 a	
granturilor	 din	 străinătate.	 Situația	 este	 cu	 atât	 mai	
problematică	 pentru	 ONG-urile	 care	 lucrează	 în	
domeniul	violenței	domestice,	al	violenței	de	gen,	al	
inegalității	de	gen	și	al	oricăror	altor	probleme	legate	
de	 femei	 (cu	 excepția	 susținerii	 mamelor),	 cu	 cât	
aceste	subiecte	nu	sunt	considerate	„tradiționale”	în	
Rusia.

 În Bulgaria,	 statul	 folosește	 mass-media	
ca	 pe	 un	 instrument	 de	 răspândire	 a	 propagandei	
împotriva	Convenției	de	la	Istanbul.	Drept	rezultat,	în	
doar	câtva	săptămâni,	 întreaga	țară	a	fost	convinsă	
că,	odată	semnată,	Convenția	îi	va	face	pe	copii	să	se	
gândească	să-și	schimbe	genul.	Mai	mult,	Convenția	
de	la	Istanbul	a	fost	declarată	neconstituțională.	Nu	
există	alte	legi	adecvate,	fiindcă	nu	există	susținere	
guvernamentală	pentru	victimele	violenței	de	gen.	De	
exemplu,	din	cauză	că	nu	există	susținere	legislativă	
pentru	 crearea	 de	 servicii	 destinate	 victimelor,	 în	
ultimii	 ani	 a	 crescut	 numărul	 cazurilor	 de	 femicid.	
Pe	de	altă	parte,	guvernul	se	laudă	că	s-a	ocupat	cu	
succes	de	cazurile	de	violență	domestică,	deși	toate	
eforturile	 au	 aparținut	 ONG-urilor.	 De	 asemenea,	
ONG-urile	 au	 probleme	 majore	 de	 implementare	
a	 proiectelor,	 mai	 ales	 în	 școli,	 deoarece	 Ministrul	
educației	 declară	 public	 că	 genul	 nu	 va	 deveni	
niciodată	o	prioritate	în	școli.
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 În Republica Moldova,	 situația	este	similară	
cu	 cea	 din	 celelalte	 state	 în	 ceea	 ce	 privește	
finanțarea	 și	 discursul	 public	 general.	 ONG-urile	
pentru	drepturile	femeilor	beneficiază	de	mai	puține	
fonduri	din	cauza	reglementărilor	mai	restrictive,	dar	
au	o	abordare	optimistă	fiindcă,	de	când	au	apărut	
aceste	 dificultăți,	 au	 observat	 că	 oamenii	 sunt	 mai	
motivați	să	se	implice	în	cauza	lor	în	mod	voluntar.

	 Situația	din	vestul	Europei	este	descrisă	prin	
experiența	Germaniei,	un	stat	unde	termenul	„gen”	
este	 asociat	 cu	 egalitatea	 între	 femei	 și	 bărbați	 și	
unde	discursul	privind	ideologia	de	gen	nu	i-a	oprit	pe	
decidenți	să	ia	decizii	politice	care	să	îmbunătățească	
drepturile	 fetelor.	 Germania	 raportează,	 de	
asemenea,	 că	 organizațiile	 active	 în	 domeniu	 sunt	
adesea	întrebate:	De	ce	doar	femei	și	fete?	Vremurile	
s-au	 schimbat,	 în	 Germania	 există	 deja	 drepturi	 și	
șanse	egale.	Trebuie	să-i	susținem	pe	băieți...	În	ultimii	
cinci	ani,	legislația	privind	indemnizația	de	creșterea	
copilului	 s-a	 îmbunătățit,	 dar	 sunt	 puțini	 tații	 care	
profită	de	ocazia	de	a	sta	acasă	și	a	se	îngriji	de	copii.	
Acest	 lucru	 se	 întâmplă,	 de	 obicei,	 când	 bărbații	
câștigă	 mai	 mult	 decât	 partenerele	 lor.	 Femeile	 se	
lovesc	în	continuare	de	fenomenul	denumit	plafonul	
de	 sticlă,	 iar	 veniturile	 acestora	 sunt	 cu	 22%	 mai	
scăzute.	 În	 Parlamentul	 german,	 numai	 33%	 dintre	
deputați	sunt	femei.	Legislația	s-a	schimbat	și	acum	
este	permisă	căsătoria	cuplurilor	LGBTQI.

	 Respondenții	 din	 regiunea	 Europei	 de	 nord	
provin	din	Irlanda,	Letonia	și	Regatul	Unit	(Țara	Galilor).	
În	mare	măsură,	drepturile	femeilor	rămân	un	subiect	
destul	de	nepopular	în	aceste	state,	iar	ONG-urile	se	
confruntă	 adesea	 cu	 atacuri	 bazate	 pe	 argumente	
precum	 faptul	 că	 beneficiarele	 lor	 sunt	 imaginare,	
fiindcă	femeile	se	bucură	de	toate	drepturile	de	care	
au	nevoie	(iar	pe	hârtie,	situația	chiar	arată	minunat,	
deși	 în	 practică,	 legislația	 nu	 este	 implementată	 în	
mod	eficient).
 

 În Letonia,	conceptul	de	„gen”	este	considerat	
o	amenințare,	ceea	ce	a	dus	la	stagnarea	procesului	
de	 ratificare	 a	 Convenției	 de	 la	 Istanbul.	 Au	 apărut	
mișcări	 uriașe	 de	 întărire	 a	 stereotipurilor	 de	 gen,	
iar	discuția	se	îndepărtează	tot	mai	mult	de	violența	
de	gen,	de	exemplu.	Publicul	 larg	și	populația	cu	o	
educație	 precară	 se	 teme	 că,	 dacă	 tema	 genului	
avansează,	oamenii	își	vor	putea	schimba	genul	după	
bunul	 plac.	 Recent,	 s-a	 amendat	 legislația	 privind	
donațiile	așa	încât	marilor	companii	le	este	mai	greu	
să	facă	donații	către	ONG-uri.	Faptul	că	organismele	
internaționale	 de	 finanțare	 consideră	 adesea	 că	
Letonia	 este	 un	 stat	 nordic	 „bogat”	 reprezintă	 un	
obstacol	 major	 pentru	 obținerea	 de	 fonduri.	 O	 altă	
problemă	 legată	 de	 finanțarea	 de	 către	 guvern	
(fonduri	 foarte	 limitate	 sub	 forma	 unui	 program	
pentru	 recuperarea	 victimelor	 violenței	 finanțat	 de	
stat)	 este	 povara	 administrativă	 uriașă	 și	 cerințele	
birocratice	 care	 îngreunează	 adesea	 activitatea	
ONG-urilor.

	 Situația	 este	 oarecum	 diferită	 în	 Marea 
Britanie,	unde	termenul	 „gen”	este	cel	mai	adesea	
asociat	 cu	 egalitatea	 între	 femei	 și	 bărbați.	 În	
contextul	 legislației	 și	 al	 politicilor	 publice,	 factorii	
de	 decizie	 cunosc	 subiectul	 mai	 bine,	 dar	 asta	 nu	
se	 concretizează	 neapărat	 în	 schimbări	 reale	 în	
domeniu.	 Totuși,	 au	 existat	 anumite	 îmbunătățiri	
în	 ceea	 ce	 privește	 accesul	 la	 pastile	 avortive	 și	
Legea	 privind	 violența	 împotriva	 femeilor,	 violența	
domestică	și	abuzul	sexual,	care	au	adus	schimbări	
pozitive	și	strategii	noi.	În	plus,	Marea	Britanie	a	lansat	
de	curând	un	program	prin	care	se	vor	oferi	gratuit	
produse	 pentru	 menstruație	 în	 toate	 unitățile	 de	
învățământ	secundar.	Una	dintre	marile	provocări	se	
referă	la	întrebarea	despre	drepturile	bărbaților,	care	
duce	la	subfinanțarea	domeniului	drepturilor	fetelor.
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 În Irlanda,	s-au	înregistrat	progrese	în	materie	
de	legislație	privind	violența	domestică,	care	pune	un	
accent	mai	mare	pe	victimă;	în	plus,	s-a	emis	o	nouă	
lege	 privind	 avortul	 și	 căsătoriile	 pentru	 persoane	
de	același	sex.	La	fel	ca	 în	toate	celelalte	state	din	
regiune,	nu	există	suficiente	oportunități	de	finanțare.	

	 Europa	de	sud	este	reprezentată	de	Albania,	
Bosnia	și	Herțegovina,	Croația,	Serbia	și	Spania.

 Albania	este	una	dintre	statele	fericite,	unde	
publicul	 larg	asociază	termenul	„gen”	cu	egalitatea	
între	 femei	 și	 bărbați.	 S-au	 înregistrat	 progrese	
în	 punerea	 în	 aplicare	 a	 drepturilor	 omului,	 în	
consolidarea	mecanismelor	instituționale	de	apărare	
a	 drepturilor	 copiilor,	 în	 abordarea	violenței	 de	 gen	
și	 a	 violenței	 domestice,	 precum	 și	 în	 protejarea	
grupurilor	vulnerabile.	În	ciuda	acestor	evoluții,	țara	
încă	 are	 de	 depășit	 bariere	 cu	 privire	 la	 accesul	
grupurilor	vulnerabile	la	servicii	de	sănătate,	inclusiv	
sănătate	 sexuală	 și	 reproductivă.	 Strategia	 privind	
sistemul	național	de	sănătate	2016-2020	nu	include	
un	 capitol	 dedicat	 sănătății	 femeilor,	 motiv	 pentru	
care	 este	 dificil	 să	 se	 dezvolte	 intervenții	 adecvate	
pentru	 femei	 și	 fete.	 Există	 o	 lipsă	 clară	 de	 servicii	
integrate	 dedicate	 violenței	 de	 gen,	 precum	 și	 de	
programe	 de	 detectare	 a	 problemelor	 de	 sănătate	
mintală,	a	cancerelor	la	nivelul	sistemul	reproducător;	
drept	 rezultat,	 domeniul	 sănătate	 se	 confruntă	 cu	
deficiențe	grave	care	limitează	eficiența	programelor	
de	sănătate	sexuală	și	reproductivă,	compromițând	
starea	 de	 sănătate	 a	 cetățenilor.	 Programele	
comprehensive	de	educație	sexuală	nu	se	adresează	
și	copiilor	sau	tinerilor.	În	ciuda	evoluțiilor	înregistrate,	
ONG-urile	 raportează	 că	 metodele	 contraceptive	
moderne	 sunt	 puțin	 utilizate,	 mai	 ales	 de	 către	
adolescenți/tineri	 și	 alte	 grupuri	vulnerabile.	 Surse	
neoficiale	 indică	 un	 număr	 mai	 ridicat	 de	 avorturi	
decât	cifrele	oficiale.			 	 	

	 Cu	 toate	 că,	 în	 Albania,	 există	 o	 lege	 de	
prevenire	a	sarcinilor	nedorite,	accesul	la	servicii	de	
avort	variază	la	nivelul	țării.	Este	nevoie	de	parteneriate	
pentru	 implementarea	 unor	 proiecte	 comune	 între	
ONG-uri	 și	 instituțiile	 de	 sănătate	 publică	 în	 ceea	
ce	privește	 informarea,	conștientizarea	și	furnizarea	
unor	servicii	de	calitate	pentru	sănătatea	femeilor.

 În Bosnia și Herțegovina,	 s-a	 înregistrat	 o	
ameliorare	 în	 ceea	 ce	 privește	 accesul	 fetelor	 din	
zonele	 urbane	 la	 servicii	 de	 educație,	 precum	 și	
accesul	 femeilor	 tinere	 la	 educație	 universitară;	
astfel,	în	mod	automat,	mai	multe	femei	au	șansa	să	
fie	independente	din	punct	de	vedere	financiar	și	și	
să	acceseze	piața	muncii.	Statul	cooperează	cu	
ONG-uri,	dar	fără	îmbunătățiri	majore.

 În Croația,	 în	 ciuda	 discursului	 despre	
ideologia	 de	 gen,	 Convenția	 de	 la	 Istanbul	 a	 fost	
ratificată,	 dar	 procesul	 de	 implementare	 încă	
stagnează.	 Politica	 națională	 privind	 egalitatea	 de	
gen	aferentă	perioadei	2011-2015	a	expirat	în	2015.	
ONG-urile	 simt	 nevoia	 unor	 legi	 și	 proceduri	 noi,	
mai	 bune	 și	 nu	 beneficiază	 de	 finanțări	 naționale,	
depinzând	în	mare	parte	de	UE.	În	plus,	activiștii	ce	
promovează	drepturile	fetelor	sunt	ținta	comentariilor	
negative	 pe	 rețelele	 sociale,	 fiind	 supuși	 unor	 acte	
de	 hărțuire	 telefonică,	 iar	 în	 lumina	 noii	 legi	 mai	
restrictive	privind	avortul,	așteptarea	este	ca	munca	
lor	să	se	îngreuneze	și	mai	mult.

 În Serbia,	politicile	privind	egalitatea	de	gen	
sunt	adesea	 integrate	 în	politicile	mai	generale;	de	
aceea,	 măsurile	 ce	 țintesc	 îmbunătățirea	 situației	
fetelor	și	a	femeilor	sunt	diluate.	În	2015,	s-a	adoptat	
legea	 privind	 egalitatea	 de	 gen;	 aceasta	 prevede	
situații	juridice	care	sunt	deja	subreprezentate.	Noua	
lege	 privind	 egalitatea	 de	 gen	 nu	 a	 fost	 adoptată	
încă,	 deși	 este	 cerută	 de	 ani	 de	 zile	 de	 experți	
și	 de	 societatea	 civilă.	 De	 asemenea,	 în	 ultimii	
cinci	 ani,	 s-a	 profilat	 o	 cooperare	 deficientă	 între	18



instituțiile	naționale	și	locale	și	ONG-uri.	Organizațiile	
internaționale	 cooperează	 tot	 mai	 mult	 direct	 cu	
instituțiile	statului,	fără	implicarea	societății	civile.

 În Spania,	deși	legislația	națională	ce	prevede	
servicii	mai	bune	pentru	fete	și	femei	a	fost	inițiată	de	
mult,	în	practică	lucrurile	nu	s-au	schimbat.	Discursul	
privind	 ideologia	 de	 gen	 este	 tot	 mai	 pronunțat,	
iar	 ONG-urile	 se	 confruntă	 cu	 atacuri	 bazate	 pe	
discursul	 urii,	 în	 special	 când	 se	 lansează	campanii	
de	 conștientizare	 pe	 rețelele	 sociale.	 În	 plus,	
obținerea	de	fonduri	pentru	sprijinirea	femeilor	ce	se	
confruntă	cu	violență	de	gen	este	foarte	dificilă,	mai	
ales	când	vine	vorba	de	servicii	de	suport	de	calitate	
și	pe	termen	lung.	Reglementările	privind	finanțarea	
și	 obligațiile	 de	 raportare	 au	 devenit	 mai	 dificile	 în	
ultimii	doi	ani,	astfel	că	ONG-urile	mici	și	mijlocii	nu	
au	 reușit	 să	 obțină	 fonduri.	 Multe	 fete	 victime	 ale	
violenței	 sexuale	 nu	 sunt	 protejate	 de	 sistemul	 de	
justiție,	iar	mulți	agresori	scapă	nepedepsiți.

	 Situația	din	Armenia, Georgia și Turcia	nu	este	
diferită	de	cea	din	alte	regiuni	și	alte	state,	mișcările	
anti-gen	din	diversele	țări	fiind	foarte	similare.	
	 ONG-urile	 se	 confruntă	 cu	 aceleași	
amenințări:	 limitarea	 activității,	 legi	 care	 exercită	
limite	și	control	etc.	Au	apărut	acuze	publice	la	adresa	
libertății	 de	 exprimare,	 iar	 organizațiile	 feministe	
sunt	marginalizate.	Apărătorii	drepturilor	 femeilor	și	
omului	 sunt	 țintele	 unor	 atacuri	 iar,	 de	 exemplu,	 în	
Armenia,	s-au	deschis	procese	penale	în	acest	sens.

 În Armenia,	 primele	 curente	 îndreptate	 în	
mod	evident	împotriva	organizațiilor	din	domeniu	au	
apărut	 în	2010.	Grupurile	LGBTQI,	activiștii	din	sfera	
drepturilor	 femeilor	 și	 fetelor,	 inclusiv	 a	 sănătății	
sexuale	și	reproductive	a	adolescentelor	sunt	atacați	
în	 mod	 constant	 de	 mișcări	 anti-gen.	 La	 început,	
aceste	 atacuri	 apăreau	 mai	 ales	 pe	 Facebook	 și	
alte	rețele	sociale,	 însă	în	prezent,	s-au	transformat	
în	 atacuri	 propriu-zise	 în	 plină	 stradă.	 Termenul	

„gen”	 are	 conotație	 negativă,	 iar	 toate	 conceptele	
asociate	 sunt	 prezentate	 în	 mod	 negativ	 în	 
mass-media	 și	 în	 dezbaterile	 publice.	 Anumite	
persoane	 publice,	 precum	 scriitori	 reprezentanți	
ai	 mijloacelor	 de	 comunicare	 nu	 cunosc	 diferența	
dintre	 persoane	 homosexuale	 și	 transgender.	
Simplul	 fapt	 că	 ești	 „unul	 dintre	 ei”	 este	 motiv	
suficient	 pentru	 grupurile	 naționaliste	 să	 semene	
ură	 în	 rândul	 oamenilor.	Women’s	 Resource	 Center	
este	 un	 ONG	 activ	 în	 domeniul	 drepturilor	 omului.	
În	ultimii	ani,	acesta	a	desfășurat	proiectul	„Parents	
for	Happy	Kids”,	care	își	propune	să	informeze	părinții	
de	 adolescenți	 despre	 problemele	 sau	 dificultățile	
întâmpinate	 de	 copiii	 lor,	 precum	 și	 să	 propună	
metode	 eficiente	 de	 parenting.	Atelierele	 susținute	
în	școli	au	devenit	motivul	unor	atacuri	asupra	ONG-
ului	din	partea	societății.	Grupuri	ultra-conservatoare	
au	demarat	o	campanie	ce	susține	că	„adolescenții	
din	 Armenia	 nu	 au	 nevoie	 de	 educație	 sexuală”	 și	
că	 „organizațiile	 pentru	 drepturile	 femeilor	 distrug	
valorile	și	identitatea	națională”.
	 În	ceea	ce	privește	legislația,	în	Armenia	există	
trei	texte	legislative	demne	de	menționat	în	domeniu:	
legea	privind	drepturi	și	șanse	egale	pentru	femei	și	
bărbați,	legea	privind	violența	domestică	(din	păcate,	
aceasta	 a	 fost	 înlocuită	 cu	 o	 lege	 ce	 promovează	
solidaritatea	în	familie,	în	loc	să	prevină	femicidul)	și	
strategia	de	gen.	Țara	nu	a	adoptat	o	nouă	strategie	
privind	egalitatea	de	gen	din	2015.	În	prezent,	factorii	
interesați	 discută	 despre	 pregătirea	 și	 adoptarea	
noului	document.

	 Și	în	Georgia,	termenul	„gen”	atrage	atenție	
negativă	 și	 este	 asociat	 cu	 egalitatea	 între	 femei	
și	 bărbați.	 Fiind	 o	 țară	 tradiționalistă,	 societatea	
georgiană	 are	 o	 mentalitate	 preponderent	
patriarhală.	 Subiecte	 precum	 educația	 sexuală,	
drepturile	 și	 sănătatea	 reproducerii,	 drepturile	
LGBTQI	 etc.	 nu	 sunt	 deloc	 abordate	 din	 cauza	
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temerilor	că	vor	atrage	reacții	din	partea	Bisericii	și	
a	altor	grupuri	și	mișcări	anti-gen.
	 Legat	de	dezvoltarea	legislației	naționale	și	
a	politicilor	publice,	este	 important	de	menționat	
că	 Georgia	 a	 ratificat	 Convenția	 de	 la	 Istanbul	 și	
că	 a	 amendat	 24	 de	 legi	 în	 vederea	 armonizării	
cu	 textul	 convenției.	 Ratificarea	 Convenției	
aduce	 schimbări	 pozitive	 la	 nivelul	 sensibilizării	
societății	 cu	 privire	 la	 diverse	 probleme	 ce	 țin	
de	 drepturile	 femeilor,	 violență	 etc.	 În	 plus,	 
ONG-urile	promovează	ideea	drepturilor	și	sănătății	
sexuale	 și	 reproductive;	 astfel,	 s-a	 discutat	 mult	
despre	 efectele	 negative	 ale	 căsătoriilor	 timpurii.	
Relația	cu	autoritățile	diferă,	în	sensul	că	anumite	
ONG-uri	 au	 un	 parteneriat	 bun	 cu	 statul,	 în	 timp	
ce	altele	au	raportat	că	situația	s-a	înrăutățit	și	că	
autoritățile	 au	 înăsprit	 controlul	 asupra	 activității	
lor,	încercând	să	le	limiteze	din	anumite	puncte	de	
vedere.	Mai	mult,	obținerea	de	fonduri	și	accesul	la	
noi	donatori	devine	o	provocare.

 În Turcia,	 termenul	 „gen”	 aduce	 reacții	
preponderent	negative	și	este	asociat	cu	violența	
de	 gen.	 Începând	 cu	 anul	 2014,	 guvernul	 turc	
a	 început	 să	 adopte	 și	 să	 aplice	 politici	 mai	
conservatoare.	În	plus,	a	demarat	o	luptă	împotriva	
conceptului	de	 „egalitate	de	gen”.	Pe	de	o	parte,	
statul	a	anulat	toate	proiectele	pe	tema	egalității	
de	 gen.	 Pe	 de	 altă	 parte,	 a	 pus	 bazele	 unor	 noi	
proiecte	 și	 colaborări	 cu	 ONG-uri	 religioase	
și	 conservatoare	 ce	 promovează	 în	 principal	
stereotipuri	 și	 roluri	 de	 gen	 tradiționale.	 Cu	 alte	
cuvinte,	 legislația	 națională	 și	 politicile	 publice	
privind	drepturile	fetelor	și	egalitatea	de	gen	s-au	
înrăutățit.
	 Deși	 înainte	 de	 anul	 2014	 a	 existat	 o	
cooperare	 între	 ONG-uri	 și	 guvern	 în	 elaborarea	
Legii	 nr.	 6284	 privind	 protejarea	 familiei	 și	
prevenirea	 violenței	 împotriva	 femeilor,	 după	

acest	an	nu	au	mai	existat	modificări	sau	evoluții	
pozitive,	 iar	autoritățile	au	 încetat	colaborarea	cu	
organizațiile	feministe.
	 Cu	 siguranță	 se	 poate	 spune	 că	 toate	
ONG-urile	 active	 în	 domeniul	 drepturilor	 fetelor	
și	 femeilor	 sunt	 afectate	 de	 aceste	 atacuri	 atât	
de	răspândite.	De	pildă,	în	ultimii	trei	ani,	un	ONG	 
bine-cunoscut	din	Turcia	a	fost	ținta	unor	atacuri	(nu	
fizice,	ci	verbale	și,	în	principal,	în	presă)	din	partea	
grupurilor	conservatoare	și	religioase.	Acestea	au	
acuzat	membrii	organizației	neguvernamentale	că	
„distrug	valorile	familiei”,	„nenorocesc	familii”,	„sunt	
perverși,	dușmani	ai	statului”	etc.	Totuși,	apărătorii	
drepturilor	 omului	 și	 activiștii	 au	 speranța	 că	 vor	
apărea	schimbări	pozitive,	în	ciuda	noilor	valuri	de	
atacuri	anti-gen.

 

20



21©
 D

R
A

G
O

Ș
 D

U
M

IT
R

U



A
S

IA
 C

E
N

T
R

A
L

Ă
22

C
U

I I
-E

 F
R

IC
Ă

 D
E

 
E

G
A

L
IT

A
T

E
 D

E
 G

E
N

? 
T

E
N

D
IN

Ț
E

 C
O

M
U

N
E

 ÎN
 E

U
R

O
PA

Ș
I A

S
IA

 C
E

N
T

R
A

L
Ă



	 	 În	țările	din	Asia Centrală (Kazahstan, 
Kârgâzstan, Uzbekistan),	 unde	 societatea	 este,	
în	 mare	 parte,	 bazată	 pe	 valori	 tradiționale	 și	
conservatoare,	problemele	de	gen	și	termenul	„gen”	
atrag,	de	regulă,	reacții	negative.	Decidenții	adesea	
omit	și	nu	țin	cont	de	aspectele	legate	de	egalitate	
de	gen,	discriminare	și	violență	de	gen.	Biserica	are	
o	atitudine	foarte	conservatoare	și	discriminatorie	
față	 de	 problemele	 de	 gen,	 influențând	 politicile	
publice.
	 În	aceste	țări,	problemele	ce	țin	de	gen	sunt	
deseori	 ridicate	 de	 organizații	 neguvernamentale.		
Așadar,	este	 important	să	se	cunoască	activitatea	
ONG-urilor	 și	 provocările	 cu	 care	 se	 confruntă	
acestea	în	demersul	de	a	face	drepturile	femeilor	
realitate.

 Kazahstan	 este	 una	 dintre	 țările	 din	 Asia	
Centrală	în	care	cuvântul	„gen”	atrage,	 în	general,	
atenție	negativă	 în	presă,	fiind	asociat	cu	violența	
de	 gen.	 Este	 extrem	 de	 dificilă	 organizarea	 de	
programe	 educaționale,	 sesiuni	 de	 instruire	 și	
conferințe	 în	 domeniu,	 fiindcă	 nu	 există	 finanțare	
pentru	 proiectele	 ce	 promovează	 egalitatea	 de	
gen.
	 ONG-urile	 active	 în	 Kârgâzstan	 afirmă	 că	
eforturile	de	promovare	a	egalității	de	gen	evoluează	
greu	din	cauza	mentalității	patriarhale	și	a	faptului	
că	 statul	 nu	 permite	 activiștilor	 pentru	 drepturile	
femeilor	să	devină	factori	decizionali.	În	ultimii	cinci	
ani,	ONG-urile	feministe	au	făcut	eforturi	pentru	a	
susține	 a	 susține	 participarea	 femeilor	 în	 politică,	
dar	și	pentru	a	promova	implicarea	femeilor	în	viața	
civică.	 Mai	 mult,	 organizațiile	 neguvernamentale	
activează	 și	 în	 domeniul	 sănătății	 reproducerii,	
deși	 există	 anumite	 neînțelegeri	 cu	 privire	 la	
acest	 subiect	 la	 nivelul	 Guvernului	 și	 al	 Bisericii.	
Persoanelor	 religioase	 le	 este	 interzis	 să	 discute	
public	despre	sănătatea	reproducerii.

	 În	 ciuda	 acestor	 provocări,	 ONG-urile	 din	
Kârgâzstan	raportează	că,	 în	ultimii	cinci	ani,	s-au	
înregistrat	schimbări	semnificative	de	mentalitate:	
femeile	 și	 fetele	 își	 doresc	 să-și	 asume	 propria	
viață	și	să	 își	cunoască	mai	bine	drepturile.	Multe	
femei	și	fete	și-au	dezvoltat	gândirea	critică	și	vor	
să	candideze	la	alegeri	locale.

 În Uzbekistan,	 termenul	„gen”	se	folosește	
foarte	 puțin	 deoarece	 mare	 parte	 din	 societate	
nu	 cunoaște	 sensul	 acestuia.	 În	 ultimii	 ani,	
statul	 a	 încercat	 să	 susțină	 victimele	 violenței	
domestice,	dar	 în	 realitate	nu	s-a	schimbat	nimic:	
liniile	 de	 asistență	 telefonică	 și	 adăposturile	 nu	
funcționează	 în	 mod	 adecvat,	 nu	 există	 servicii	
de	 asistență	 psihologică,	 medicală	 sau	 juridică	
destinate	 femeilor.	 În	 general,	 nu	 s-au	 înregistrat	
progrese	 în	 ceea	 ce	 privește	 drepturile	 femeilor	
din	Uzbekistan.	În	plus,	aici	există	puține	organizații	
pentru	drepturile	femeilor.

	 În	concluzie,	se	poate	spune	că	inegalitatea	
de	gen	rămâne	o	problemă	în	țările	din	Asia	Centrală.	
ONG-urile	 active	 în	 sfera	 drepturilor	 femeilor	 și	
problemelor	 de	 gen	 se	 confruntă,	 în	 principal,	 cu	
dificultăți	 ce	 decurg	 din	 mentalitatea	 patriarhală	
și	 naționalistă	 a	 societăților	 din	 regiune.	 Mișcările	
anti-gen	 sunt	 alimentate	 de	 grupuri	 religioase,	
iar	 membrii	 organizațiilor	 feministe	 sunt	 adesea	
etichetați	drept	„dușmani	ai	națiunii”,	 „distrugători	
ai	 valorilor	 familiei”,	 „netradiționali”	 etc.	 În	 orice	
caz,	 în	ceea	ce	privește	evoluția	egalității	de	gen,	
majoritatea	respondenților	din	aceste	state	sunt	de	
părere	 că	 situația	 se	va	 îmbunătăți	 la	 un	 moment	
dat	 și	 că	 autoritățile	 vor	 deveni	 mai	 sensibile	 la	
probleme	de	gen.
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) Pentru o mai bună siguranță a fetelor	 și	 a	
activiștilor	 pentru	 drepturile	 fetelor	 și	 pentru	
egalitate	de	gen	este nevoie de eforturi comune 
la	 nivelul	 întregii	 regiuni,	 în	 vederea	 raportării	
discursului	 instigator	 la	 ură	 și	 a	 altor	 atacuri,	
precum	și	de	presiuni	pentru	a	sancționa	astfel	de	
incidente	 de	 către	 autorități	 și	 a	 descuraja	 astfel	
de	 practici	 intimidante.	 Petițiile	 sau	 scrisorile	 din	
partea	comunității	internaționale	pentru	susținerea	
activiștilor	 dintr-un	 anumit	 stat	 aflați	 în	 situații	
critice	 pot	 avea	 un	 efect	 pozitiv	 pentru	 întreaga	
mișcare	feministă.

Promovarea egalității de gen în educație și 
formarea continuă.	 Egalitatea	 de	 gen	 poate	 fi	
promovată	 mai	 eficient	 prin	 implicarea	 cadrelor	
didactice,	dar	și	a	părinților	și	a	elevilor	în	eforturile	
de	contestare	a	miturilor	despre	egalitate	de	gen	și	
de	atragere	a	atenției	asupra	beneficiilor	pentru	fete	
și	băieți,	femei	și	bărbați.	Vă	recomandăm	cu	tărie	
să	 vă	 concentrați	 demersurile	 asupra	 părinților,	
ca	 prim	 pas	 în	vederea	 depășirii	 temerilor	 despre	
educația	 privind	 egalitatea	 de	 gen.	 Promovarea	
unui	 sistem	 de	 învățământ	 bazat	 pe	 drepturile	
omului	și	învățarea	continuă	pot	juca	un	rol	central	
în	 eliminarea	 stereotipurilor	 de	 gen	 ce	 întăresc	
inegalitățile	structurale	de	gen.

●Consolidarea parteneriatelor intersectoriale 
între ONG-uri la nivel local, național și 
internațional și întreprinderea de acțiuni cu 
obiective comune, ce merg dincolo de cadrul 
formal. Există	 tendința	 ca	 ONG-urile	 să	 formeze	
coaliții	 limitate	 la	 un	 singur	 domeniu	 ideologic:	
egalitate	 de	 gen,	 educație,	 tineret,	 drepturile	
omului	 etc.	 Parteneriatele	 intersectoriale	 ce	 aduc	
laolaltă	organizații	din	diverse	domenii	sunt	foarte	
importante	pentru	a	avea	o	voce	mai	puternică	și	
pentru	 impactul	 pe	 termen	 lung	 al	 activismului	
organizațiilor	neguvernamentale.
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De	 asemenea,	 acestea	 promovează	 o	 mai	 bună	
înțelegere	 a	 provocărilor	 cu	 care	 se	 confruntă	
diferitele	 domenii	 de	 activitate	 și	 contribuie	 la	
depășirea	prejudecăților	și	a	atitudinilor	de	blamare	
între	 activiști.	 În	 relația	 cu	 autoritățile,	 astfel	
de	 parteneriate	 pot	 asigura	 mai	 multe	 finanțări	
sectorului	 neguvernamental,	 precum	 și	 încredere	
în	serviciile	furnizate	de	ONG-uri.

O mai mare atenție asupra promovării leadership-
ului în rândul fetelor și asupra istoriei drepturilor 
femeilor.	 Fetele	 trebuie	 capacitate	 și	 susținute	
să-și	 îndeplinească	 visurile,	 iar	 educația	 despre	
drepturile	 femeilor	 și	 istoria	 mișcării	 feministe	
contribuie	la	evoluția	acestora.	În	special	în	Europa	
de	 est	 și	 în	Asia	 Centrală,	 unitățile	 de	 învățământ	
nu	vorbesc	despre	reușitele	istorice	ale	femeilor	și	
nici	 nu	 oferă	 modele	 de	 femei	 puternice.	 Textele	
utilizate	la	majoritatea	materiilor	(literatură,	istorie,	
economie	 etc.)	 se	 concentrează	 pe	 personalități	
masculine.	 ONG-urile	 trebuie	 să	 facă	 eforturi	
pentru	a	compensa	această	situație	prin	activități	
de	 informare	 a	 fetelor	 și	 a	 băieților	 despre	 rolul	
femeilor	în	istorie;	aceasta	trebuie	să	fie	o	prioritate	
nu	doar	pentru	activiștii	pentru	drepturile	omului,	
ci	 și	 pentru	 organizațiile	 de	 tineret,	 de	 dezvoltare	
rurală	sau	culturală.	

Activitățile destinate băieților reprezintă 
un element esențial pentru o societate mai 
echitabilă. Este	extrem	de	important	ca	inițiativele	
pentru	 drepturi	 egale,	 în	 special	 cele	 cu	 caracter	
educațional,	să	îi	implice	pe	băieți,	pentru	ca	aceștia	
să	 aibă	 modele	 de	 bărbați	 care	 tratează	 femeile	
de	 la	 egal	 la	 egal.	 Totodată,	 această	 abordare	
este	 fundamentală	 pentru	 prevenirea	 violenței	
împotriva	fetelor	și	femeilor.
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 Acest raport își propune să prezinte informații de bază despre situația egalității de gen și a 
drepturilor femeilor și să descrie sferele de acțiune, domeniile de politică și aspectele cel mai grav 
afectate de campania împotriva egalității de gen. Întrebările din chestionar au fost formulate de 
echipa de proiect formată din nouă adolescente din România și din Armenia, care au beneficiat de 
formare despre egalitatea de gen și istoria feminismului în cadrul proiectului. În vederea colectării 
datelor, am aplicat un chestionar online, care a fost disponibil în perioada februarie-martie 2019. 
Interpretarea datelor a fost un exercițiu pentru adolescentele din echipa de proiect, sub supravegherea 
unui cercetător din cele două organizații (A.L.E.G. și Women Resource Center). În procesul de analiză 
a datelor, am ținut cont de publicații relevante realizate de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a 
UE (FRA), Rețeaua WAVE, ONU, Consiliul Europei, Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați și Parlamentul European.

 

ÎNTREBĂRI
În	țara	dvs.,	termenul	„gen”	atrage	atenție	pozitivă	sau	negativă	în	mass-media?
Cu	ce	este	asociat	termenul	„gen”	cel	mai	adesea	în	mass-media	din	țara	dvs.?
S-a	întâmplat	ca	discursurile	privind	ideologia	de	gen	să	împiedice	decidenții	să	ia	anumite	hotărâri	
care	ar	fi	putut	îmbunătăți	situația	drepturilor	fetelor?	(Dacă	da,	vă	rugăm	explicați.)

Cum	ați	descrie	cele	mai	importante	evoluții	din	ultimii	cinci	ani	la	nivelul	legislației	naționale	și	a	
politicilor	 publice	 (inclusiv	 strategii	 naționale,	 planuri	 de	 acțiune	 etc.)	 pentru	 drepturile	 fetelor	 și	
egalitatea	de	gen?	(Vă	rugăm	să	țineți	cont	și	de	domeniile	asociate,	precum	drepturile	și	sănătatea	
sexuală	și	reproductivă,	familia	și	căsătoria,	educația.)	Vă	rugăm	să	dați	exemple	care	să	ilustreze	
răspunsul	dvs.

Cum	ați	descrie	modificările	din	ultimii	5	ani	la	nivelul	legislației	și	a	politicilor	ce	afectează	organizația	
dvs.	 și	 alte	 ONG-uri	 din	 domeniul	 drepturilor	 fetelor	 și	 femeilor	 (reguli	 de	 finanțare,	 obligații	 de	
raportare,	cooperarea	cu	statul)?	Vă	rugăm	să	dați	exemple	care	să	ilustreze	răspunsul	dvs.

Organizația	dvs.	se	confruntă	cu	consecințe	negative	sau	cu	noi	provocări	ce	decurg	din	activitatea
în	domeniul	drepturilor	fetelor	și	femeilor?	(Dacă	da,	vă	rugăm	explicați.)

Cum	ați	descrie	situația	drepturilor	fetelor	din	țara	dvs.	comparativ	cu	cinci	ani	în	urmă?
(Vă	rugăm	să	dați	exemple	care	să	ilustreze	răspunsul	dvs.)	

Aceste date au fost colectate în conformitate cu reglementările RGDP, deci numele și datele de contact 
ale respondenților nu sunt publice. În cazul în care aveți întrebări despre prezentul raport, contactați 
Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen - A.L.E.G. la contact@alegromania.eu sau Women 
Resource Center Armenia la info@womenofarmenia.org

Proiect de cercetare finanțat de Empower și susținut de With and For Girls Award; atât A.L.E.G., cât 
și Women’s Resource Center Armenia au câștigat premiul WFGA.
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