Sibiu pentru
drepturi egale!
Apel către candidații la
alegerile locale 2020

PREAMBUL
Sibiul, atât municipiul cât și celelalte comunități din județ, este în continuă
dezvoltare. În acest proces, inegalitatea, inclusiv inegalitatea de gen, și
problemele sociale trebuie abordate în mod prioritar. Înainte de a fi o
destinație turistică, Sibiul trebuie să fie un loc de trai sigur și demn, unde
drepturile omului sunt respectate, pentru toți cei care îl numesc "acasă".
COVID-19 și efectele sale economice au accentuat inegalitatea din
comunitățile noastre, care ne afectează în mod diferit în funcție de sex,
gen, vârstă, de situația economică, de etnie și (diz)abilități. Politicile publice
nu trebuie să fie neutre din aceste perspective, cu atât mai puțin din
perspectivă de gen. Atât actuala criză de sănătate și economică, cât și
alegerile locale, reprezintă un moment oportun în care să ne re-angajăm,
ca și comunitate, la o agendă publică incluzivă și să ne asigurăm că nimeni
nu este lăsat în urmă.
Programele candidaților la alegerile locale sunt diverse. Cu toate acestea,
în mare parte, numeroase teme sociale, care afectează în mod
disproporționat femeile și fetele, precum și alte grupuri vulnerabile, sunt
marginalizate.
Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen – A.L.E.G. invită toți
candidații să reflecteze la cinci priorități care să facă din Sibiu un județ al
drepturilor egale, adică un județ în care violența de gen și inegalitatea
socială sunt abordate direct și comprehensiv. Un loc mai sigur pentru fete
și femei este un loc mai sigur și mai demn pentru toată lumea.*

*

Politicile publice legate de sănătate, protecția mediului, planificare urbană și infrastructură, inclusiv infrastructură
socială, sunt importante și, de asemenea, afectează persoanele în mod diferit în funcție de genul lor (și nu numai).
Deși nu sunt expuse ca teme feministe, aceste subiecte sunt, până la un anumit punct, abordate în multe din
programele candidaților. Cele cinci priorități propuse de A.L.E.G. se axează pe teme ignorate sau mai puțin
dezbătute. Aceste cinci priorități nu reprezintă o listă exhaustivă, ci o invitație la reflexie și dialog.

I.

TOLERANȚĂ ZERO LA VIOLENȚA ÎMPOTRIVA FEMEILOR

Una din trei femei se confruntă în România cu violența fizică sau sexuală. În decurs de un an, în
Municipiul Sibiu s-au emis de către Judecătorie 167 de ordine de protecție și 78 de ordine de
protecție provizorii emise de către polițiști.1 Acestea reprezintă doar cele mai grave cazuri în
care victimele au apelat la drepturile lor. Cele mai multe cazuri rămân neraportate. Conform
estimărilor Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse, în jur de 700 de agresori de violență
domestică sunt înregistrați în județul Sibiu.
●

Asigurați-vă că toate autoritățile și serviciile locale tratează cu maximă seriozitate
cazurile de violență domestică, abuz sexual și toate formele de hărțuire.
Asigurați-vă că personalul serviciilor sociale și polițiștii locali au parte de training
specializat continuu pe aceste teme dintr-o perspectivă a drepturilor omului, că nu
blamează sau re-traumatizează victimele.

●

Identificați soluții pentru a stabili împreună cu Poliția Locală proceduri de monitorizare
a ordinelor de protecție pentru victimele violenței domestice.2

●

Dezvoltați servicii specializate de asistență pentru victimele violenței domestice în
colaborare cu societatea civilă, integrând experiența femeilor care au depășit violența
și inspiră alte femei prin exemplul lor.3

●

Prioritizați dezvoltarea unui serviciu de asistență integrată pentru victimele
violenței sexuale la nivel județean, care să ofere servicii medicale, medico-legale,
psihologice și juridice fără ca persoanele afectate să fie nevoite să îşi repete povestea
de fiecare dată.

●

Elaborați acorduri între autoritățile locale, județene și naționale pentru decontarea
cheltuielilor cu beneficiarii din centrele publice și private de primire în regim de
urgență pentru victimele violenței domestice. Centrele existente au nevoie de
siguranța sursei de finanțare pentru a găzdui orice beneficiar/ă în situație de urgență,
indiferent de localitatea din care provine, în condiții optime.

●

Creați centre locale de consiliere pentru agresori, care pun accent pe
responsabilizare, pentru deprinderea de abilități de relaționare non-violentă.
Dreptatea pentru victimele violenței împotriva femeilor nu trebuie să fie doar punitivă ci și
restaurativă.

●

Abordați în mod sistematic și comprehensiv problema traficului de persoane și
exploatării persoanelor vulnerabile. Consolidați mecanismele de prevenire și serviciile
sociale de specialitate. Asigurați eficiența grupurilor de lucru inter-instituționale la nivel
județean, precum și transparența deciziilor acestora, și includeți reprezentanți din
societatea civilă. De asemenea, întăriți cultura anti-impunitate prin tragerea la

răspundere a decidenților care contribuie la protejarea infractorilor și la perpetuarea
acestui fenomen.4
În 2017, județul Sibiu era în top trei județe din țară în ceea ce privește exploatarea
sexuală, cerşetoria şi exploatarea minorilor prin muncă.5 Deși numărul victimelor
traficului de persoane a scăzut considerabil în ultimii ani, Sibiul este un loc mult mai
vulnerabil decât alte județe din Transilvania și din țară. În acest context, deschiderea
bazei militare NATO la Sibiu poate reprezenta un factor de risc în plus.6

PRIORITIZAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI DE TRATAMENT

II.
●

Integrați analize de gen, de egalitate de șanse și de tratament în toate proiectele.7
Asigurați-vă că fiecare propunere de proiect ia în considerare nevoile diferite și modul în
care proiectul afectează direct și indirect beneficiarii în funcție de gen, sex, vârstă, statut
economic, (diz)abilitate, orientare sexuală și etnie și că nu va produce, re-produce sau
accentua inegalitatea socială. Fiecare proiect trebuie să abordeze în mod explicit
reducerea inegalității. Introduceți mecanisme de alocare bugetară din perspectivă de
gen pentru asigurarea unei alocări echitabile a fondurilor publice.8 Nu neglijați evaluarea
onestă a proiectelor și a politicilor publice.

●

Susțineți înființarea unui centru de resurse juridice pentru cetățenii vulnerabili,
unde aceștia pot apela la îndrumare privind accesarea drepturilor lor și la
asistență juridică profesionistă gratuită (nu doar în cazul unor litigii). Legislația din
România este stufoasă și greu de înțeles chiar și pentru persoane bine pregătite.
Accesul la justiție trebuie să fie egal pentru toți, ceea ce presupune ca societatea să își
asume un efort în plus pentru a oferi orientare celor vulnerabili.9

III.

DREPTATE LOCATIVĂ

Violența domestică este strâns legată de vulnerabilitatea locativă.10 Multe femei sunt în situația
de a alege între a deveni persoane fără adăpost, deseori împreună cu copiii lor sau a rămâne în
relații abuzive. Pandemia și mesajul autorităților de a sta acasă a evidențiat mai mult ca
niciodată cum capacitatea femeilor, și a oricărei persoane, de a prospera și de a se bucura de
drepturile sale (precum dreptul la sănătate), depinde de siguranța unei locuințe adecvate. În
general, costurile chiriilor din județul Sibiu sunt în continuă creștere, iar numărul locuințelor
sociale este cu mult sub numărul solicitărilor.11 Județul Sibiu este în continuă dezvoltare. Este o
destinație turistică din ce în ce mai populară și un centru universitar în expansiune. Acest
context are un potențial foarte mare de a transforma locuința într-un activ financiar de exploatat
pentru profit. Locuința este însă un drept12 - un bun public, la care toată lumea ar trebui să aibă
acces. În lipsa unor reglementări, costurile de locuire au un potențial mare de a continua să
crească în mod disproporționat cu venitul locuitorilor.13

●

Reconsiderați criteriile de evaluare a cererilor pentru locuințe sociale din
perspectiva vulnerabilității14 și includeţi victimele violenței domestice în lista
categoriilor care au prioritate.15

●

Dezvoltați o strategie pentru locuire la nivelul comunităților locale, în care să aveți
în vedere:

IV.

○

Creșterea numărului și accesibilitatea locuințelor sociale.

○

Toleranță zero față de evacuările forțate în care nu s-a găsit o alternativă de
locuire pentru persoanele evacuate.16

○

Monitorizarea pieței imobiliare și reglementarea acesteia în conformitate cu legile
și normele internaționale cu privire la dreptul la locuință.17

SĂNĂTATE ȘI DREPTURI REPRODUCTIVE

●

Investiți în cabinete de planificare familială în fiecare comunitate, care să ofere
asistență și contracepție gratuită, inclusiv contracepție de urgență. Acestea trebuie să
asigure asistență și servicii pentru sănătatea reproductivă pe tot parcursul anului, să fie
de calitate, accesibile din punct de vedere financiar și prietenoase cu tinerii.18

●

Promovați educația pentru sănătate și relaționare sănătoasă. Asigurați-vă că în
fiecare școală există cel puțin un consilier școlar sau un cadru didactic special format
pentru a preda această materie.19

V.

LEADERSHIP RESPONSABIL

●

Creați și promovați medii de lucru sănătoase.20 Nu tolerați nicio formă de
discriminare și hărțuire la locul de muncă.21 Asigurați-vă că instituțiile pe care le aveți
în subordine respectă legea și au mecanisme interne de prevenire, raportare și
sancționare împotriva hărțuirii sexuale.22

●

Informați-vă direct despre experiența și nevoile membrilor comunităților
vulnerabile și a supraviețuitoarelor violenței domestice și sexuale, discutând direct
cu aceștia/acestea și urmărind parcursul lor în relația cu instituțiile locale.

●

Construiți echipe diverse, care nu vor ignora inegalitatea socială, ci o vor aborda
direct în fiecare proiect. Apelați la sociologi și experți din mediul neguvernamental și
academic, care cercetează și lucrează în domeniu.
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Un județ feminist
Invităm toți candidații la alegerile locale să reflecteze la aceste
cinci priorități și să ia acțiune. Îndeplinirea acestor solicitări vor
face din Sibiu un județ feminist – adică un județ în care
autoritățile abordează în mod sistematic violența de gen și
inegalitatea socială, astfel încât drepturile tuturor să fie
respectate.

Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen (A.L.E.G.) este
o organizație neguvernamentală activă din 2004 în domeniul
prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și
promovării egalității de gen. Asociația își desfășoară activitatea
atât la nivel local, în județul Sibiu, cât și la nivel național.
A.L.E.G. derulează campanii de advocacy pentru egalitatea de
gen și oferă servicii specializate pentru victimele violenței de
gen.
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