
Egalitatea de gen 
și abilitarea femeilor 
în Europa de Est și Asia Centrală



Realizarea deplină a egalității de 
gen rămâne o provocare majoră 
în Europa de Est și Asia Cen-
trală, chiar dacă măsurile legale 
de protecţie din regiune sunt, în 
general, solide, iar femeile sunt 
relativ bine reprezentate în învă-
țământul secundar și în contin-
gentul forței de muncă. Violența 
împotriva femeilor și a fetelor 
rămâne persistentă, iar măsu-
rile de combatere - inadecvate. 
Astfel, femeile se expun unui risc 
mare legat de numeroasele pro-
bleme de sănătate reproductivă 
și sexuală. Practicile tradiţionale 
dăunătoare, cum ar fi selectarea 
sexului copilului în funcție de 
preferințele pentru un anumit 
gen, crimele de „onoare“, răpirea 
miresei și căsătoriile timpurii sau 
cele forțate persistă în diferite 
părți ale regiunii, în timp ce 
femeile și gospodăriile conduse 
de femei au tendinţa de a se con-
frunta cu niveluri mai ridicate de 
sărăcie. Pentru a soluționa aceste 
probleme, este necesar să fie 
identificate și abordate cauzele 
profunde ale inegalității de gen.

Decalajele mari dintre legislație și realitate
Legislația cu privire la drepturile și oportunitățile egale pentru bărbați și femei, de 
multe ori, nu reflectă viața de zi cu zi a femeilor din regiune. Multe țări nu dispun de 
mecanisme eficiente de monitorizare a implementării tratatelor privind drepturile 
omului și a legislației naționale privind egalitatea de gen. Unele state nu abordează 
cauzele principale ale inegalității de gen și ignoră legăturile solid documentate cu 
alte domenii de politică, dezvoltare economică și socială.

Violența bazată pe gen
Persistența violenței bazate pe gen, în special violența în cupluri, este un indicator 
important al inegalității de gen înrădăcinate în regiune. Organizația Mondială a 
Sănătății estimează că 26% dintre femeile din Europa de Est și 23% din Asia Cen-
trală au fost victime ale violenței fizice sau sexuale din partea unui partener intim. 
Deși au fost înregistrate unele progrese în abordarea acestei probleme, formularea 
unor răspunsuri multisectoriale eficiente față de violența bazată pe gen rămâne o 
prioritate în regiune. Chiar dacă există cadrul legislativ și normativ necesar, deseori 
acesta nu este pus în aplicare. Datele cu privire la această problemă și mecanismele 
de sesizare se îmbunătățesc, însă rămân inadecvate, la fel ca și accesul victimelor la 
serviciile de justiţie și de sănătate.

Consecințele socioeconomice ale inegalității de gen
Femeile din regiune încă mai poartă cea mai mare parte a poverii de îngrijire a copi-
ilor, pe lângă munca în afara casei. Chiar și în afara ocupațiilor tradiționale feminine 
și slab plătite, femeile din Caucaz și Asia Centrală sunt plătite cu până la 50% mai 
puțin decât bărbații pentru aceeași muncă și sunt afectate în mod disproporționat 
de sărăcie. În cazul căsătoriilor informale, femeile și copiii lor au drepturi limitate 
sau nu le au deloc în ceea ce privește proprietatea, moștenirea sau pensia alimentară.

Persistența stereotipurilor de gen
Stereotipurile de gen sunt încă predominante în regiune, unde normele sociale con-
solidează adesea o structură de putere în care bărbații sunt văzuți ca cei care întrețin 
familia, iar femeile, în general, ca fiind responsabile de îngrijirea familiei. Astfel de 
păreri pot duce la violență bazată pe gen, lipsa accesului la asistență medicală sexuală 
și reproductivă pentru femei, precum și implicarea limitată a taților la dezvoltarea 
copilului. Bărbații și băieții sunt mai puțin expuși la atitudini și comportamente 
discriminatorii bazate pe deosebirea de sex și nici nu au posibilitatea de a deveni 
modele pozitive de sex masculin.

Selectarea sexului copilului în funcție de preferințele  
pentru un anumit gen
Practica de selectare a sexului copilului în funcție de preferințele pentru un anumit 
gen în favoarea urmașilor de sex masculin provine din societatea care acordă fete-
lor o valoare scăzută. Aceasta perpetuează cultura inegalităţii de gen și poate avea 
drept urmare consecinţe sociale, economice și demografice grave și de lungă durată. 
Selectarea sexului copilului în funcție de preferințele pentru un anumit gen este o 
practică frecventă în Europa de Sud-Est și în Caucazul de Sud, unde se înregistrează 
cel mai mare dezechilibru din lume al raportului între sexe la naștere.

Căsătoriile timpurii și alte practici tradiționale dăunătoare
Practicile tradiționale dăunătoare, precum căsătoriile timpurii sau răpirea miresei, 
încă mai persistă, iar în unele cazuri par a fi în creștere, în pofida interdicțiilor legale. 
Căsătoriile timpurii constituie un obstacol în calea drepturilor fetelor la educație, 
viață și integritate fizică, întrucât sarcinile timpurii care au loc frecvent în cadrul 
acestor căsătorii pot genera complicații în timpul sarcinii sau la naștere.

Principalele preocupări



UNFPA contribuie la consolidarea capacității naționale de a adopta și a implementa legi și politici bazate pe drepturile omului, 
justificate științific, care promovează egalitatea de gen, cu accent pe o mai mare integrare a sănătăţii sexuale și reproductive, 
eliminarea violenţei bazate pe gen și a practicilor tradiţionale dăunătoare, dar și schimbarea stereotipurilor de gen.

Activități de advocacy pentru 
politici mai bune

UNFPA sprijină statele din regiune în 
punerea în aplicare a angajamentelor 
asumate conform cadrelor juridice in-
ternaționale și în rezultatul proceselor 
de evaluare, cum ar fi Convenția privind 
eliminarea tuturor formelor de discrimi-
nare împotriva femeilor (CEDAW) și 
Evaluarea Periodică Universală (EPU). 
De asemenea, UNFPA depune eforturi 
pentru a ajuta statele să-și aducă politi-
cile sociale naționale în conformitate cu 
standardele internaţionale cu privire la 
egalitatea de gen și să promoveze schim-
bările de politici, care să contribuie la o 
mai mare egalitate între femei și bărbați.

 � În perioada anilor 2014 - 2015, 16 țări 
din regiune au primit sprijinul UNFPA 
pentru a pune în aplicare angajamen-
tele internaționale privind egalitatea 
de gen și drepturile reproductive, în 
conformitate cu observaţiile finale ale 
CEDAW și recomandările EPU.

Eliminarea violenței împotriva 
femeilor  și fetelor

UNFPA promovează o abordare multi-
sectorială pentru combaterea violenţei 
bazate pe gen. Aceasta prevede, în special, 
colaborarea cu cadrele medicale și forţele 
de poliţie, în vederea  recunoașterii și ofe-
ririi unor servicii adecvate victimelor vi-
olenţei, precum și crearea de parteneriate 
cu organizaţii religioase, lideri ai comuni-
tăţii și mass-media pentru a spori gradul 
de conștientizare a problemei. De aseme-
nea, UNFPA activează pentru a preveni 
violența sexuală în contexte umanitare și 
de urgenţă, în care femeile și fetele sunt 
deosebit de vulnerabile.

 � Cel puțin 14 țări s-au angajat să refor-
meze sectoarele lor de sănătate pentru 

a identifica și aborda mai bine cazuri-
le de violență bazată pe gen, folosind 
un pachet de resurse și de instruire, 
elaborat și lansat în regiune în anul 
2014 de UNFPA și WAVE.

Promovarea implicării bărbaților

Activitatea UNFPA este orientată spre 
schimbarea stereotipurilor de gen, a re-
laţiilor inechitabile de gen și a norme-
lor tradiţionale privind masculinitatea, 
prin implicarea bărbaților și băieților 
în inițiativele care au ca scop transfor-
marea relațiilor de gen. Aceasta include 
activităţi de advocacy pentru politicile 
adaptate nevoilor familiilor, care să ia 
în considerare aspectul de gen; promo-
varea implicării bărbaţilor în viaţa de 
familie, inclusiv în educarea copiilor; 
încurajarea coaliţiilor care să sprijine 
implicarea bărbaților în eliminarea dis-
criminării bazate pe gen și a violenței 
împotriva femeilor; inițierea campani-
ilor de dialog politic și advocacy pen-
tru a promova modele pozitive pentru 
bărbaţi și băieţi. Cu sprijinul UNFPA, 

mai multe țări din regiune au înregis-
trat progrese impresionante în această 
direcție în ultimii ani.

 � În Turcia, unde nu există un curricu-
lum oficial în școli privind sănătatea 
sexuală, UNFPA organizează cursuri 
de formare pentru membrii armatei 
turcești, care numără în prezent 3 
milioane de bărbați, mulți dintre ei 
afirmând că această experiență le-a 
schimbat convingerile cu privire la 
dreptul unei femei de a face propria 
alegere și de a trăi fără violenţă.

Combaterea selectării sexului 
copilului în funcție  de preferin-
țele pentru un anumit gen

Prin implicarea sa în activități de cerce-
tare, advocacy și dialog politic, UNFPA 
urmărește să abordeze stereotipurile și 
inechitățile de gen adânc înrădăcinate 
care determină părinții să țină mai mult 
la fii decât la fiice, care au contribuit la o 
rată a sexului denaturată la nașteri în mai 
multe țări din regiune.
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Sursa: PNUD, Raportul dezvoltării umane 2014: Indicele inegalității de gen.
Notă: Indicele este un indicator sintetic care reflectă inegalitatea în realizarea între femei și bărbați 

în trei dimensiuni: sănătătatea reproductivă, abilitarea și piața forței de muncă.
Nu există date pentru Georgia, Serbia, Turkmenistan și Uzbekistan.

Activitatea UNFPA în regiune



 � UNFPA a contribuit la sau a efectu-
at studii privind prevalența și cauzele 
profunde ale selectării sexului în func-
ţie de preferințele de gen în Albania, 
Armenia, Azerbaidjan și Georgia, pre-
cum și în Kosovo (RCSONU 1244). 
În Armenia, de exemplu, dovezile 
oferite au dus la formarea unei coaliții 
extinse pentru eradicarea selectării se-
xului în funcție de gen și adoptarea de 
către Guvern a unui plan cuprinzător 
pentru combaterea acestei practici.

Eliminarea căsătoriilor timpurii 
și a altor practici dăunătoare

UNFPA colaborează cu guvernele și soci-
etatea civilă pentru a promova și a proteja 
drepturile fetelor, în special prin urmă-
toarele măsuri: îmbunătăţirea calității 
serviciilor de sănătate reproductivă pen-
tru fetele expuse riscului sau implicate în 
căsătoriile timpurii; promovarea armoni-
zării legislației penale și civile cu privire 
la practicile dăunătoare și asigurarea că 
acestea reflectă obligaţiile internaţionale; 
creșterea gradului de conștientizare cu 
privire la importanţa educației fetelor și 
cu privire la consecințele practicilor tra-
diţionale dăunătoare pentru fete, familii 
și societate în general.

 � Eliminarea căsătoriilor timpurii a fost 
inclusă în Strategia de dezvoltare pen-
tru anii 2013-2017 a Kârgâzstanului, 
în urma campaniei UNFPA „Prea tâ-
nără pentru a mă căsători“, organizată 
în anul 2012.

Sprijinirea colectării de date

UNFPA pledează pentru ca statele să 
completeze golul existent în datele pri-
vind violența împotriva femeilor și a 
practicilor dăunătoare tradiționale, cum 
ar fi căsătoriile timpurii și selectarea se-
xului copilului în funcție de preferința 
pentru un anumit gen. Acesta prevede, 
de asemenea, suport tehnic și pledează 
pentru utilizarea unor astfel de date în 
procesul de elaborare a politicilor.

 � Sprijinul acordat de UNFPA Arme-
niei pentru ministerele și centrele de 
administrare regională în colectarea de 
date naționale a rezultat în realizarea 
primelor studii de acest gen la nivel 
național, care au contribuit la adopta-
rea strategiilor naționale și a legislației 
privind egalitatea de gen și violența 
bazată pe gen.

• Sprijinirea statelor pentru ca acestea 
să urgenteze realizarea obligațiilor ce 
le revin în conformitate cu CEDAW, 
EPU, cu alte mecanisme internaţio-
nale; cooperarea, în acest sens, cu in-
stituţiile naţionale privind drepturile 
omului.

• Asigurarea abordării violenței bazate 
pe gen în situaţiile de crize umanitare.

• Combaterea persistenței stereotipuri-
lor de gen prin abordări transformati-
ve pe bază de gen.

• Promovarea răspunsurilor multisec-
toriale cuprinzătoare față de violența 
bazată pe gen, inclusiv printr-o abor-
dare integrată privind serviciile de să-
nătate, în special serviciile de sănătate 
sexuală și reproductivă.

• Intensificarea eforturilor pentru eli-
minarea practicilor tradiţionale dă-
unătoare, cum ar fi căsătoriile tim-
purii și selectarea sexului copilului 
în funcție de preferința pentru un 
anumit gen.

• Sprijinirea statelor pentru ca acestea 
să își revoluţioneze datele lor, cu un 
accent deosebit pe îmbunătăţirea ac-
cesului la/și utilizarea datelor dezagre-
gate pe gen.

Fondul  ONU pentru Populaţie
Oficiul Regional pentru Europa de Est și Asia Centrală  
Istanbul
eeca.unfpa.org
email: eecaro@unfpa.org

UNFPA
Pentru o lume în care fiecare sarcină este 
dorită, fiecare naştere este sigură și fiecare 
tânăr își poate realiza potențialul. 
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Priorități pentru viitor


