
POLITICI LOCALE 
PENTRU OPORTUNITĂȚI EGALE



Egalitate de sanșe

Luarea în considerare a 
capacităților, nevoilor și aspirațiilor 
diferite de sex masculin și feminin și 
tratamentul egal al acestora

Egalitatea de sanșe 

dintre femei și bărbați
Principiul fundamental 
care stă la baza legislației 
privind drepturile omului

Nediscriminarea

Dreptul persoanelor cu 
dizabilități să trăiască 
independent și să participe pe 
deplin la toate aspectele vieții

Accesabilitatea

Principiul egalității de 
tratament  față de toți 
angajații

Relațiile de muncă



Femeile se luptă pentru drepturi egale cu bărbații. Bărbații se 
luptă pentru drepturi egale cu femeile. De învins, înving bărbații.

Victor Martin

 Femeile și bărbații dețin cunoștințe despre diverse lucruri;
 Femeile și bărbații au cunoștințe diferite despre unele și aceleași lucruri;
 Femeile și bărbații pot primi și transmite propriile cunoștințe prin
modalități diferite.



Ce vrem noi?

Avem dorință de 

autonomie și vrem 

să ne autoguvernăm

Vrem să fim propriile 

noastre creații și nu un 

auxiliar al bărbaților

Vrem o să distingem 

clar între șanse și 

drepturi
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03



Asemănările dintre femei și bărbați sunt mult mai importante decât
deosebirile. Viețile bărbaților sunt la fel de mult influențate de
discriminare de gen. “Pentru fiecare femeie care s-a săturat să mimize
slăbiciunea există un bărbat care s-a săturat să se străduiască să arate
cât e de puternic.”



Metoda celor 4R 
privind integrarea egalității de gen

Cum facem față 

aspectelor 

identificate?

Cum sunt alocate resursele 

(bani, spațiu, timp, etc.) 

pentru femei și pentru 

bărbați?

Care sunt motivele 

împărțirii pe sexe ale 

alocării existente a 

resurselor între bărbați 

și femei?

Câte femei și câți 

bărbați?



Echilibru în politică

44%

34%

21%

Societatea îți menține patriarhatul în sectoarele decisive. Sondajele arată că
electoratul vrea mai multe femei în politică, dar nu le acordă nici încrederea
schimbării, nici posibilitatea performanței în funcții de conducere decisive.

Femeile sunt mai puțin utile

Femeile nu au 
încredere în 
propriile forțe

Femeielor le este 
frică de 
responsabilități mari

Femeile au șanse egale în politică; egale cu zero.

John Wilde



Lupta între competențe, nu între sexe

 Nu-mi doresc să ieșim mai bine la numărătoare cu orice preț. Nu țin să fie pur și
simplu mai multe femei în politică. Egalitatea nu înseamnă femei mediocre cot la cot
cu bărbați mediocri în Guvern și Parlament, femei puse pe listă doar pentru că sunt
femei;
 51% din populația țării este reprezentată de femei, majoritatea profesorilor sunt
femei, de asemenea, există multe femei implicate în viața economică, politică, civică.
Deci, suntem co-autoare cu responsabilități depline la realitățile care ne îngreunează
accesul la putere;
 Mi-aș dori o solidaritatea feminină, dar nu pentru simplul fapt că suntem femei, ci
ținând cont de diversitatea dintre noi, principiile și valorile comune;
 Promovăm doar femei bine pregătite profesional, competente, gata să se facă
auzite și văzute pentru a-și realiza propriul potențial.

“Societatea industrială a fost opera bărbaților, în timp ce noua societate informațională
și umanitară va fi în mare măsură opera femeilor”.



REPUBLICA MOLDOVA – 13,5%

Sursă: Eurostat

Decalajul salarial între femei și bărbați (%)



Creșterea participării 

femeilor la procesele 

decizionale și 

activitatea politică
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Creșterea abilităților 

femeilor și consolidarea 

independenței 

financiare a acestora

Asigurarea 

protecției sociale 

pentru grupurile 

vulnerabile

Continuarea 

integrării egalității de 

gen în politicile și 

programele locale

Crearea condițiilor pentru 

creșterea nivelului de trai 

și a nivelului de încredere 

în comunitate

Priorități la nivel local



Direcțiile de acțiune privind modul de 
formulare a politicilor la nivel local

• Introducerea unui sistem de planificare strategică, care vizează întărirea 
legăturii dintre planificarea politicilor și elaborarea bugetului;

• Managementul cheltuielilor publice, prin care se pot stabili indicatorii de 
performanță pentru programele bugetare;

• Inovarea și flexibilitatea,  încurajarea unor noi idei și căi de abordarea a 
diverselor probleme la sugestiile diverselor grupuri;

• Cooperarea instituțională, depășirea granițelor instituționale și a 
obiectivelor proprii;

• Valorificare experiențelor anterioare, învățarea din experiența anterioară 
privind ceea ce funcționează și ce nu funcționează în elaborarea și 
implementarea politicilor locale. 



Instruirea și dezvoltarea capacităților
Susținem dorința femeilor de a obține statutul pe care îl merită - reprezentare
echitabilă în organele decizionale economice, politice, administrative la toate
nivelurile.



Promovarea femeilor la nivel local

Proiectul 
“De la femei adunate”



Promovarea femeilor la nivel local
Proiectul 

“Femeile reușesc – comunitatea se dezvoltă”







MULȚUMESC 


