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Contextul cercetării

Prezentul  program  de  derulare  a  șerviciilor  de  ștudii  de  ș� i
analiza�  legișlativa�  a foșt elaborat î�n contextul achizit�iei directe
derulata�  de  Fundaţia  Centrul  de  Mediere  și  Securitate
Comunitară  din  Iași,  partener  de  proiect,  ala� turi  de
Promotorul de Proiect:  Institutul de Medicină Legală Iași,
finant�at  î�n  cadrul  Programului:   CORAI  -  finant�at  î�n  Apelul
Coerent din cadrul Programului RO10 - ,,Copii ș� i tineri aflat�i î�n
șituat�ii de rișc ș� i init�iative locale ș� i regionale pentru reducerea
inegalita� t�ilor  nat�ionale  ș� i  pentru  promovarea  incluziunii
șociale”, program derulat î�n cadrul Mecanișmului Financiar al
Spat�iului Economic European (SEE), 2009 – 2014, Cod proiect:
PEH064  ;  Contract  de  finant�are:  31/H/SEE/01.07.2015,  titlu
proiect:  „Suportul  victimelor  violent�ei  prin  abordarea
dișcrimina� rii multiple”.

Activitatea  de  analiza�  a  legișlat�iei  î�n  vigoare  î�n  Roma�nia  ș� i
Uniunea  Europeana�  ș� i  ștatele  donatoare   cu  privire  la
dișcriminarea  multipla�  a  victimelor  șe  realizeaza�  î�n  vederea
culegerii  de   informat�ii  cu  privire  la  legișlat�ia  europeana� ,
roma�na�  ș� i a ștatelor donatoare cu privire la protectia victimelor
violent�ei ș� i prevederi antidișcriminare. 
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Prezentul ștudiu î�ș� i propune șa�  includa�  exemple relevante  de
legislații  naționale  și  europene,  exemple  din  statele
donatoare și cel puțin un studiu de caz cu privire la România,
care șa�  acopere cel put�in unul dintre domeniile t�inta�  ment�ionate
mai șuș.

Proiectul  vizeaza�  promovarea participarii  comunita� t�ii  pe plan
regional,  pentru a contribui  la protejarea perșoanelor victime
ale  dișcrimina� rii  multiple,  capacita�nd  ata� t  inștitut�iile
guvernamentale ca� t  ș� i  ONG-urile șa�  lucreze î�n  aceșt domeniu,
dezvolta�nd  o  abordare  ca� t  mai  cuprinza� toare  î�n  așiștarea
victimelor  dișcrimina� rii  multiple  ș� i  promova�nd  șchimbarea
șociala�  prin inștruirea șpecializata�  a șpecialiș�tilor din regiunea
Moldovei  (membri  ai  echipelor  inter-șectoriale  conștituite  la
nivel  de judet�,  medici  legiș�ti,  medici  din șerviciile  de urgenta
etc.)  ș� i  introducerea  unor  module  de  inștruire  permanenta
regionale î�n vederea creș�terii gradului de conș�tientizare privind
dișcriminarea  multipla�  pe  baza�  de  gen,  etnie,  va� rșta�  șau
dizabilitate,  î�n  ra�ndul  profeșioniș�tilor  î�n  domeniu  ș� i
conșolidarea  capacita� t�ii  lor  de  a  preveni  ș� i  detecta  aceșt
fenomen. 
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Proiectul  contribuie  la  promovarea  inștrumentelor  de  lucru
exiștente  ș� i  dezvoltarea  unor  inștrumente  de  lucru  noi,
deștinate  profeșioniș�tilor  care  lucreaza�  cu  victime  ale
dișcrimina� rii  multiple,  prin  elaborarea  unui  manual  de  bune
practici din Romania, ștatele donatoare ș� i alte ștate europene,
elaborarea  unui  ștudiu  privind  implementarea  legișlat�iei  î�n
domeniu,  organizarea  de  șeșiuni  de  dișeminare  bune practici
din ștatele donatoare ș� i din Romania ș� i realizarea unei campanii
regionale care trateaza�  așpectele dișcrimina� rii multiple.

Obiectivele Proiectului

A)  Creș�terea  capacita� t�ii  de  a  preveni  ș� i  detecta  fenomenul
dișcrimina� rii  multiple  (pe  baza�  de  gen,  etnie,  va� rșta�  șau
dizabilitate) ș� i  a gradului de conș�tientizare a șpecialiș�tilor din
regiunea Moldovei care intervin î�n așiștarea victimelor violent�ei
pe baza�  de gen prin elaborarea unui ștudiu de nevoi șpecifice ș� i
inștruirea  șpecializata�  a  șpecialiș�tilor  (membri  ai  echipelor
inter-șectoriale conștituite la  nivel  de 8 judet�e,  medici  legiș�ti,
etc.)  precum  ș� i  introducerea  unor  module  de  inștruire
permanenta�  regionala� .

B)  Creș�terea  gradului  de  eficient�a�  a  protect�iei  perșoanelor
victime  ale  violent�ei  pe  baza�  de  gen  șupușe  dișcrimina� rii
multiple  prin  î�mbunata� t�irea  inștrumentelor  de  lucru  ș� i
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practicilor șpecialiș�tilor care ofera�  șervicii directe aceștora, prin
realizarea unui manual de bune practici privind intervent�ia î�n
cazurile  de  dișcriminare  multipla�  ș� i  realizarea  unui  ștudiu
privind  implementarea  legișlat�iei  din  Roma�nia,  Uniunea
Europeana�  ș� i  Statele  Donatoare  care  șa�  contribuie  la
diagnoșticarea  principalelor  obștacole  ș� i  oportunita� t�i  î�n
implementarea legișlat�iei actuale î�n domeniu.

C)  Creș�terea  gradului  de  conș�tientizare  a  șpecialiș�tilor  din
regiunea Moldovei ș� i publicului larg pa�na�  la finalul proiectului
cu privire la efectele dișcrimina� rii  multiple printr-o campanie
regionala�  eficienta�  incluza�nd  o  ștrategie  de  comunicare
inovativa� ,  elaborarea  unei  identita� t�i  vizuale  de  impact,
elaborarea  ș� i  difuzarea  unor  șpoturi  radio,  prega� tirea  ș� i
difuzarea  de  anunt�uri  î�n  preșa  locala�  ș� i/șau  nat�ionala� ,
organizarea  de  evenimente  de  promovare  ș� i  conferint�e  de
preșa� , precum și materiale promot�ionale coreșpunza� toare.

Mai multe deșpre proiect pe www.victimașșișt.eu 
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discriminarea  multiplă  în  relaţie  cu
protecţia victimei în Uniunea Europeană
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Legislaţia Uniunii Europene cu privire la discriminarea
multiplă

Legișlat�ia șecundara�  a Uniunii Europene î�n prezent î�n vigoare

are drept rezultat o "ierarhie" a motivelor de dișcriminare, cu

niveluri de protect�ie care difera�  de la motiv de dișcriminare la

altul. Așigurarea unei protect�ii egale î�mpotriva dișcrimina� rii pe

motive  de  apartenent�a�  religioașa�  șau  convingeri,  handicap,

va� rșta�  ș� i orientare șexuala�  î�n alte domenii deca� t ocuparea fort�ei

de munca� ,  inclușiv așiștent�a medicala�  - aș�a cum șe prevede î�n

propunerea Comisiei Europene pentru o Directivă Orizontală

-  ește  primul  paș  î�n  combaterea  fenomenului  dișcrimina� rii

multiple ș� i  interșect�ionale.  Motivul  de dișcriminare bazate pe

șex  șau  gen  ar  trebui  șa�  ra�ma�na�  protejat  î�n  temeiul  unei

legișlat�ii șeparate, cu un domeniu de aplicare mai reștra�nș.

IEn  amendamentele  șale  la  propunerea  Comișiei  Europene

pentru o Directiva�  Orizontala� , Parlamentul European a propuș
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introducerea  unor  prevederi  legislative  de  prevenire  și

combatere a discriminării  multiple și intersecționale. Aceșt

lucru ar reflecta mai corect experient�ele victimelor, ar așigura

faptul ca�  reclamant�ii pot acoperi toate așpectele unei cereri de

dișcriminare multipla�  î�ntr-o șingura�  procedura�  ș� i ar putea, de

așemenea, ajuta la creș�terea gradului de conș�tientizare a aceștui

fenomen.  Cu  toate  aceștea,  cererile  de  dișcriminare  multipla�

care  implica�  motive  legate  de  șex  ar  putea  fi  î�n  continuare

problematice  î�n  conformitate  cu  legișlat�ia  UE,  din  cauza

domeniului de aplicare mai reștra�nșa�  a legișlat�iei î�n vigoare a

egalita� t�ii î�ntre femei ș� i ba� rbat�i. Prin urmare, ar fi recomandabil

șa�  șe  abordeze  problema  dișcrimina� rii  multiple  î�ntr-un  mod

uniform  î�n  legișlat�ia  șecundara�  a  UE,  î�n  școpul  de  a  șpori

claritatea juridica� . Statele membre ale UE, cu toate aceștea, nu

ar trebui șa�  aș�tepte o armonizare la nivelul UE, care șa�  cuprinda�

inclușiv  dișcriminarea  multipla�  care  implica�  motivul  de

dișcriminare bazata�  pe șex,  ci ar trebui șa�  abordeze î�n șchimb
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dișcriminarea multipla� , la nivel nat�ional î�ntr-un mod eficient ș� i

cuprinza� tor.

Din  cauza  acorda� rii  unor  compenșat�ii  redușe  î�n  cazurile  de

dișcriminare,  preșupușele  victime  ale  dișcrimina� rii  init�iaza�

adeșea alte tipuri de act�iuni juridice. Deșpa�gubirile acordata�  î�n

cazurile  de  dișcriminare  ar  trebui  șa�  fie  dișuașive  ș� i

proport�ionale cu prejudiciul șuferit. IEn general, o legișlat�ie care

prevede  compenșat�ii  mai  mari,  î�n  cazuri  de  dișcriminare

multipla� ,  ar conștitui un știmulent pentru victimele ș� i avocat�ii

aceștora șa�  urma� reașca�  mai multe reclamat�ii de dișcriminare î�n

fat�a inștant�elor ș� i, prin urmare, șa�  faca�   legea antidișcriminare

mai eficienta� .

Instrumentele  legale  care  interzic  discriminarea
multiplă

Nu  exișta�  inștrumente  legale  internat�ionale  șau  europene  cu

caracter obligatoriu care interzic î�n mod expreș dișcriminarea

multipla� . Cu toate aceștea, nimic nu ar î�mpiedica textele juridice

exiștente î�n acoperirea dișcrimina� rii multiple.
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Articolul 26 din Pactul internațional cu privire la drepturile

civile  și  politice,  articolul  14  din  CEDO  și  articolul  21  din

Carta  drepturilor  fundamentale  a  UE prevede  o  lișta�

neexhauștiva�  de  motive  de  dișcriminare  interzișe.  Nimic  nu

șugereaza�  ca�  aceștea nu pot fi combinate. Mai mult deca� t ata� t,

exișta�  o  șerie  de  ma�șuri  mai  uș�oare  la  nivel  internat�ional

î�ndemna�nd Statele membre î�n a aborda aceașta�  forma�  șpecifica�

de  dișcriminare,  cum  ar  fi  cea  de  a  patra  Conferință  ONU

mondială privind femeile de la Beijing (1995) sau Declarația

de la Durban II (2001).

La  nivelul  UE,  conșiderentele  deciziei  2000/750  /  CE  a

Consiliului Europei  de  ștabilire  a  unui  program  de  act�iune

comunitara�  de combatere a dișcrimina� rii neceșita� , de așemenea,

o act�iune nat�ionala�  cu privire la dișcriminarea multipla� . IEn mod

șimilar, conșiderentele  Directivelor 2000/78 și 2000/43, care

interzic dișcriminarea rașiala�  ș� i  religioașa�  șubliniaza�  faptul ca�

femeile  șunt  adeșea  victime  ale  dișcrimina� rii  multiple.
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Parlamentul  European  a  șolicitat,  de  așemenea,  ștatelor

membre  ale  UE  șa�  revizuiașca�  punerea  î�n  aplicare  a  tuturor

politicilor legate de fenomenul de dișcriminare multipla� . Aceșt

lucru ește î�n concordant�a�  cu politica integra� rii dimenșiunii de

gen  î�n  conformitate  cu  articolul  8  din  Tratatul  privind

funcționarea Uniunii Europene.

Raportul  Genderace 2010, de așemenea, remarcat faptul ca� , la

nivel nat�ional, marea majoritate a legișlat�iei europene șe refera�

la dișcriminarea multipla� .  Legislația bulgară și română dau o

definit�ie a dișcrimina� rii multiple, iar legea poloneză prevede î�n

mod  expreș  ca�  dișcriminarea  directa�  ș� i  indirecta�  poate  șa�  șe

bazeze pe mai multe motive. IEn conformitate cu Legea generală

germane  privind  egalitatea  de  tratament  "discriminarea

bazată pe mai multe motive (...) poate fi justificată (...)numai în

cazul  în  care  justificarea  se  aplică  tuturor  motivelor  care  au

generat diferenţa de tratament" (articolul 4). Legea cu privire

la  egalitatea  de  șanse  română  (2006) prevede  ca�
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dișcriminarea  multipla�  ește  o  "circumștant�a�  agravanta� ",  care

are  un  impact  așupra  nivelului  de  daune-intereșe.  IEn

conformitate  cu  Legea  austriacă  privind  egalitatea  pentru

persoanele cu dizabilități, tribunalele pot, de așemenea, șa�  ia

î�n conșiderare dișcriminarea multipla�  atunci ca�nd șe evalueaza�

nivelul  de  atribuire  pentru  daune-intereșe.  Legile  șpaniole  ș� i

bulgare plașeaza�  ca o obligat�ie pozitiva�  autorita� t�ilor publice de

a  aborda  problema  dișcrimina� rii  multiple  î�n  elaborarea  de

politici  ș� i  efectuarea  de  cerceta� ri.  Chiar  daca�  nu  exișta�  nicio

prevedere  expreșa�  î�n  alte  legișlat�ii  nat�ionale  î�n  Cipru,

Danemarca, Frant�a, Ișlanda, Malta, Olanda, Norvegia, Portugalia,

Slovacia,  Spania,  Suedia,  nimic  nu  ar  î�mpiedica  inștant�ele  șa�

interpreteze legile lor ca incluza�nd dișcriminarea multipla� . .

Legea î�n majoritatea t�a� rilor UE nu interzice o șolicitare pe mai

mult de un motiv de dișcriminare, dar, î�n cazul î�n care doua�  șau

mai  multe  motive  șunt  revendicate  î�ntr-un  caz,  inștant�ele

foloșeșc  adeșea  o  abordare  unica�  privind  motivele.  La  nivel
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nat�ional, î�n prezent, doar ș�așe ștate membre ale UE abordeaza�

"dișcriminarea multipla� " șau "dișcriminarea pe mai mult de un

motiv" î�n legișlat�ia lor.

Așpecte comune:

• Creșc șarcina probei impușa�  reclamantului

• Pot la� șa victimele fa� ra�  un remediu

• Grecia: o dișpozit�ie șe refera�  î�n mod explicit la dișcriminarea

multipla�

• Polonia: dișcriminarea directa�  ș� i indirecta�  poate fi pe motive

multiple

• Art 11 din Legea privind Protect�ie î�mpotriva dișcrimina� rii din

Bulgaria  (PADA)  defineș�te  dișcriminarea  multipla� :

"dișcriminarea  pe  motive  de  mai  mult  de  una  dintre

caracterișticile preva�zute la articolul 4 alineatul (1)".

• Art  4  revizuit  Legea  roma�na�  privind  egalitatea  ș�anșelor

defineș�te dișcriminarea multipla� : "orice act�iune de dișcriminare

bazata�  pe doua�  șau mai multe criterii de dișcriminare"
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• Germania:  î�n  cazurile de dișcriminare multipla� ,  cerint�ele de

juștificare pentru fiecare șingur motiv, trebuie șa�  fie î�ndeplinite.

• Legile auștriece, italiene ș� i roma�neș�ti: dișcriminarea multipla�

luata�  î�n conșiderare la calcularea compenșat�iei

Discriminarea pe bază de gen în legislaţia europeană 

Egalitatea  de  gen  a  foșt  mult  timp  conșiderata�  ca  un  drept

primordial î�n ordinea juridica�  a Uniunii Europene. IEncepa�nd din

1957 ș� i  o  data�  cu Tratatul  CEE,  a  foșt  preva� zuta�  î�n  legișlat�ia

primara�  a UE principiul  conform ca� ruia ba� rbat�ii  ș� i  femeile ar

trebui șa�  primeașca�  o remunerat�ie egala�  pentru munca�  egala� .

De-a  lungul  timpului,  legișlat�ia  șecundara� ,  jurișprudent�a

conștructiva�  CEJ,  precum  ș� i  modifica� rile  adușe  tratatelor  au

contribuit  la  conșolidarea  domeniului  de  aplicare  a  aceștui

principiu. Din anii ș�aptezeci, egalitatea de gen a foșt conșacrata�

ca  un  principiu  general  al  legișlat�iei  CE  ș� i  tratatele  de  la

Amșterdam  ș� i  de  la  Lișabona,  precum  ș� i  Carta  drepturilor

fundamentale,  au  oferit  un  loc  proeminent  egalita� t�ii  de  gen.
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Principiul egalita� t�ii î�ntre femei ș� i ba� rbat�i fac parte din valorile ș� i

obiectivele Uniunii (articolele 2 ș� i  3 alineatul (3) din Tratatul

privind  Uniunea  Europeana� ).  Uniunea  Europeana�  trebuie  șa�

î�ndeplineașca� ,  de  așemenea,  șarcina  de  integrare  a  egalita� t�ii

î�ntre  ba� rbat�i  ș� i  femei  î�n  toate  politicile  UE  (de  așemenea,

cunoșcut  șub  numele  de  "integrarea  perșpectivei  de  gen",

articolul 8 din Tratatul privind funct�ionarea Uniunii Europene).

Mai  mult  deca� t  ata� t,  pe  la�nga�  interzicerea  generala�  a

dișcrimina� rii  pe toate motivele de șex,  inclușiv (articolul  21),

Carta UE include,  de așemenea, referire șpecifica�  la egalitatea

î�ntre femei ș� i ba� rbat�i î�n toate domeniile (articolul 23).

IEn legișlat�ia UE, dișcriminarea religioașa�  ește interzișa�  numai î�n

domeniul  ocupa� rii  fort�ei  de  munca� .  Protect�ia  î�mpotriva

dișcrimina� rii  de  gen  ește  mai  larga� ,  deoarece  cuprinde,  de

așemenea,  acceșul  ș� i  furnizarea de  bunuri  ș� i  șervicii,  inclușiv

acceșul la locuint�e. 

19



„Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple”
Promotor de Proiect: Institutul de Medicină Legală Iaşi
Partener proiect: Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară
Programul:  CORAI - finanţat în Apelul Coerent din cadrul Programului RO10 - ,,Copii şi tineri aflaţi
în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru 
promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului 
Economic European (SEE), 2009 – 2014
Cod proiect: PEH064 ; Contract de finanţare: 31/H/SEE/01.07.2015

Discriminarea  pe  bază  de  gen  în  cadrul  Convenţiei
Europene a Drepturilor Omului (CEDO)

Juștifica� rile diferent�elor de tratament, care șunt admișe de ca� tre

Curtea Europeana�  a Drepturilor Omului, șunt diferite î�n funct�ie

de motivele de dișcriminare.

Egalitatea  de  gen  ește  recunoșcuta�  de  Curtea  Europeana�  a

Drepturilor Omului (CEDO) ca fiind unul dintre principiile cheie

care ștau la baza Convent�iei ș�i un obiectiv care urmeaza�  șa�  fie

atinșe  de  ca� tre  ștatele  membre  ale  Conșiliului  Europei.  Prin

urmare, ștandardul de protect�ie pare foarte mare atunci ca�nd

dișcriminarea conduce la excludere pe baza�  de gen. Numai î�n

cazul î�n care problema dișcrimina� rii  șe refera�  la cheștiuni  de

politica�  fișcala�  ș� i șociala�  (de exemplu, șiștemele de penșii, va� rșta

de penșionare etc.) Curtea Europeana�  permite ștatelor pa� rt�i  o

larga�  marja�  de apreciere î�n cazul î�n care dișcriminarea de gen

ește î�n cauza� .

20



„Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple”
Promotor de Proiect: Institutul de Medicină Legală Iaşi
Partener proiect: Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară
Programul:  CORAI - finanţat în Apelul Coerent din cadrul Programului RO10 - ,,Copii şi tineri aflaţi
în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru 
promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului 
Economic European (SEE), 2009 – 2014
Cod proiect: PEH064 ; Contract de finanţare: 31/H/SEE/01.07.2015

Precedentele ONU

Convent�ia  internat�ionala�  î�mpotriva  tuturor  formelor  de

dișcriminare fat�a�  de femei (CEDAW), ratificata�  de toate t�a� rile

din Europa, conșacra�  drepturile femeilor de a alege î�n mod liber

profeșia ș� i locul de munca�  precum ș� i drepturi egale cu ba� rbat�ii

î�n  ceea  ce  priveș�te  condit�iile  de  cariera�  ș� i  orientare

profeșionala� ,  acceșul  la  ștudii  ș� i  obt�inerea  de  diplome  î�n

inștitut�iile de î�nva� t�a�ma�nt din toate categoriile. Spre deoșebire

de  alte  tratate  privind  drepturile  omului,  CEDAW  ește

"preocupat de impactul factorilor culturali așupra relat�iilor de

gen". Aceșta ofera�  o recunoaș�tere formala�  a influent�ei culturii ș� i

tradit�iei  privind  reștrict�ionarea  femeilor  de  la  drepturile  lor

fundamentale.

Inștrumentele juridice de lupta�  î�mpotriva dișcrimina� rii cheie ale

UE,  ș� i  anume  Directiva  privind  ocuparea  fort�ei  de  munca�

(Directiva  Conșiliului  2000/78  /  CE)  ș� i  Directiva  privind

egalitatea  rașiala�  (Directiva  2000/43  /  CE),  recunoșc î�n  mod

explicit î�n preambulul lor exiștent�a dișcrimina� rii multiple ș� i iau
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act  de  faptul  ca�  femeile  șunt  adeșea  victimele  șale.  Cu  toate

aceștea,  î�n  timp  ce  directivele  antidișcriminare  nu  interzic

pretent�iile  cu  privire  la  mai  mult  de  un  motiv,  legișlat�ia

șecundara�  a UE î�n prezent î�n vigoare ofera�  o mai buna�  protect�ie

î�mpotriva  dișcrimina� rii  rașiale  ș� i  de  șex  deca� t  î�mpotriva

dișcrimina� rii  pe  motive  de  apartenent�a�  religioașa�  șau

convingeri,  handicap,  va� rșta�  ș� i  orientare  șexuala� .  Aceașta�

diferent�a�  î�n nivelul de protect�ie face dificila�  abordarea cazurilor

de dișcriminare multipla� .

Legișlat�ia UE prevede:

• protect�ia î�mpotriva dișcrimina� rii rașiale;

• protect�ie  mai  put�in  dezvoltata�  î�mpotriva  dișcrimina� rii

șexuale;

• ș� i  nici  o  protect�ie  î�mpotriva  dișcrimina� rii  pe  motive  de

apartenent�a�  religioașa�  șau  convingeri,  handicap,  va� rșta�  ș� i

orientare șexuala� .
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La  nivel  internat�ional,  convent�ia  cel  mai  recent  adoptata� ,

Convenția  Organizației  Națiunilor  Unite  (ONU)  privind

drepturile persoanelor cu handicap (CRPD), ește primul tratat

internat�ional  capabil  șa�  recunoașca�  î�n  mod  explicit

dișcriminarea  multipla�  î�n  textul  convent�iei.  Toate  ștatele

membre ale UE au șemnat ș� i  doar doua�  dintre aceștea nu au

ratificat  CDPD  (șeptembrie  2016).  IEn  ceea  ce  priveș�te  un

Protocol  opt�ional  la  CRPD,  care  permite  perșoanelor  cu

handicap  șa�  faca�  revendica� ri  individuale,  inclușiv  pentru

dișcriminarea multipla�  a Comitetului CRPD, 33 de ștate membre

ale UE au șemnat ș� i, pa�na�  î�n șeptembrie 2016, 29 l-au ratificat.

IEn  unele  t�a� ri,  o  conștatare  de  dișcriminare  multipla�  poate  fi

luata�  î�n  conșiderare  la  acordarea  de  compenșat�ii.  Cu  toate

aceștea,  legișlat�ia  ofera�  rareori  o  definit�ie  a  dișcrimina� rii

multiple șau orice orienta� ri șuplimentare cu privire la modul î�n

care șa�  șe ocupe de ea. Lipșa de claritate juridica�  ește agravata�

de lipșa de jurișprudent�a� , ata� t la nivel nat�ional, ca� t ș� i european.

Singurele  inștant�e  care  par  șa�  șe  ocupe  de  dișcriminarea
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multipla�  șunt inștant�ele de munca�  la nivel nat�ional ș� i nu exișta�

nici o jurișprudent�a�  î�n ceea ce priveș�te dișcriminarea multipla�

î�ncadrata�  ca  atare  î�n  domeniul  așiștent�ei  medicale.  Exișta�  o

lipșa�  de  date  ștatiștice  la  nivelul  UE  cu  privire  la  multiple

inegalita� t�i  ș� i,  î�n  șpecial,  o  lipșa�  de  date  care  șa�  deșcrie

interșect�ia diferitelor motive.

In  timp  ce  variabila  șex  ș� i  va� rșta�  șunt  î�nregiștrate  î�n  mod

șiștematic,  date  referitoare  la  etnie  ș� i  dizabilitate  (cum  ar  fi

modul  î�n  care  șocieta� t�ile  șe  ocupa�  de  diferite  deficiente,

conform  "modelului  șocial"  de  dizabilitate)  șunt  rareori

colectate șiștematic î�n șondajele nat�ionale șau eș�antioanele lor

nu  șunt  șuficient  de  mari  pentru  a  permite  î�n  continuare

dezagregarea datelor.  Perșoanele șe confrunta� ,  fie direct,  ca o

forma�  de preșupușa�  dișcriminare multipla�  directa�  pe baza mai

multor  motive  șau ca  o  bariera�  î�n  calea  acceșului  la  anumite

șervicii,  atunci ca�nd au foșt tratat�i  î�n mod egal,  dar inadecvat

pentru șituat�ia lor șpecifica� .
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 Unele  dintre  acește  bariere  șunt:  bariere  de  comunicare  ș� i

lingviștice,  lipșa  informat�iilor  cu  privire  la  drepturile  de

î�ngrijire ș� i  șervicii,  barierele organizat�ionale ș� i  acceșibilitatea,

condit�iile de munca�  ș� i de viat�a� , culturale ș� i bariere pșihologice.

In  timp  ce  acește  bariere  au  un  impact  recunoșcut  așupra

tuturor grupurilor care șunt protejate î�n mod șpecific prin lege

anti-dișcriminare,  perșoanele care î�mpa� rta� ș�eșc mai mult  de o

caracteriștica�  protejata� ,  cum ar fi va� rșta, șexul, dizabilitatea ș� i

etnia,  șe  confrunta�  cu  provoca� ri  complexe  șuplimentare.

Livrarea coreșpunza� toare de șervicii ește adeșea î�mpiedicata�  de

șervicii inadecvate șau non-exiștent�a unui interpret. Perșoanele

apart�ina�nd unor familii de imigrant�i, de exemplu, pot fi tratate

î�n  acelaș� i  mod ca ș� i  perșoanele na� șcute î�n  acea t�ara� ,  dar,  din

punct de vedere practic, î�n cazul î�n care nu pot comunica î�n mod

coreșpunza� tor din cauza dificulta� t�ilor de limba� , exișta�  rișcul ca

tratamentul pe care î�l primeșc șa�  nu poata�  fi adecvat.

IEn  timp  ce  barierele  lingvistice șunt  deoșebit  de  relevante

pentru noii migrant�i, aceștea șe aplica�  ș� i migrant�ilor î�n va� rșta�  ș� i
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femeilor  migrante.  Femeile  imigrante  au  uneori  mai  multe

dificulta� t�i î�n proceșul de î�nva� t�are a limbii, mai aleș î�n cazul î�n

care aceștea interact�ioneaza�  mai put�in cu șocietatea de mașa� , de

exemplu,  pentru  ca�  ele  șunt  angajate  numai  î�n  goșpoda� rie.

Migrant�ii î�n va� rșta�  care au î�nva� t�at ș� i vorbit o a doua limba�  de

zeci  de ani  pot  pierde aceașta�  capacitate  din cauza anumitor

probleme de șa�na� tate, cum ar fi un accident vașcular cerebral

șau dement�a.

Barierele  financiare,  î�n  timp  ce  afecteaza�  î�n  general

perșoanele  cu  reșurșe  economice  mai  mici,  afecteaza�  î�n  mod

dișproport�ionat migrant�ii î�n va� rșta�  șau cei cu un handicap, care,

î�n unele t�a� ri, nu ar putea fi eligibili pentru șiștemele de alocat�ii

șpecifice, cu except�ia cazului î�n care det�in un permiș de ș�edere

permanenta� .  Incapacitatea  lor  de  a  lucra  ș� i  excluderea  de  la

șiștemele de protect�ie șociala�  î�nșeamna�  ca�  ele șe confrunta�  cu

obștacole  financiare  majore  î�n  acceșul  la  șervicii,  cum  ar  fi

șa�na� tatea.  Un  alt  factor  care  poate  deșcuraja  utilizarea

șerviciului  ește  lipșa  de  conșiderat�ie  pentru  incluziune  ș� i
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practicile  culturale  ale  grupurilor  șpecifice  interșectoriale.

Termenul "grupa�  interșect�ionala� "  șe refera�  la perșoanele care

au  in  comun  mai  mult  de  o  caracteriștica�  protejata� .  Femeile

migrante, ș� i î�n șpecial femeile mușulmane, de exemplu, șe pot

șimt�i  inconfortabil  cu profeșioniș�tii  din domeniul  șa�na� tat�ii  de

șex  mașculin  ș� i  interpret�i  de  șex  mașculin.  Suedia  pare  a  fi

șingurul  ștat  membru  al  UE,  care  abordeaza�  coreșpunza� tor

aceașta�  neceșitate.  IEn celelalte ștate membre ale UE, de multe

ori nu a exiștat șuficient perșonal de șex feminin șau a exiștat

refuzul de a șatișface preferint�ele utilizatorilor î�n aceșt șenș.

"Prejudeca� t�ile profeșionale" șpecifice din partea profeșioniș�tilor

au apa� rut î�n ceea ce priveș�te lipșa de competent�e medicale ș� i

culturale care au impact î�n grupuri interșectoriale șpecifice: de

exemplu, atunci ca�nd șe trateaza�  femeile etnice minoritare cu

mutilarea genitala�  a feminina�  (FGM) cadrele medicale ar putea

î�nta� rzia tratamentul ginecologic, deoarece aceștea nu ș�tiu cum

șa�  trateze  aceașta�  condit�ie,  î�n  cele  din  urma�  provoca�nd  o

î�nta� rziere de tratament. O alta�  conștatare importanta�  ește faptul
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ca�  incidentele de dișcriminare multipla�  pot avea loc la diferite

niveluri:  membrii  populat�iei  majoritare  pot  avea

comportamente dișcriminatorii fat�a�  de membrii unei populat�ii

minoritare;  dișcriminarea  poate  avea  loc,  de  așemenea,  î�n

cadrul minorita� t�ilor. Un exemplu de dișcriminare multipla�  din

cadrul  minorita� t�ilor  a  foșt  ment�ionat  î�n  lega� tura�  cu  femeile

mușulmane ca� rora nu ș-ar putea șa�  li șe permita�  șa�  participe la

fizioterapie  fa� ra�  permișiune  șau  î�n  prezent�a  șot�ilor  lor.  O

combinat�ie de act�iuni de ca� tre membrii minoritari ș� i majoritari

ar  putea  duce  la  un  tratament  dișcriminatoriu.  Familiile

anumitor  comunita� t�i  etnice  minoritare  migrante  cu  copii  cu

dizabilita� t�i  intelectuale  pot  î�ncerca  șa�  le  protejeze  din  cauza

știgmatului  atașat la ștarea lor.  Pe de alta�  parte, furnizorii de

șervicii  profeșionale  șau  șociale  nu  pot  oferi  șprijin  aceștor

copii,  deoarece  ei  preșupun  ca�  ei  șunt  bine  î�ngrijit�i  de  ca� tre

familiile  lor,  șau pur  ș� i  șimplu pentru ca�  nu au foșt  abordat�i

pentru  a  oferi  așiștent�a� .  Așcunș�i  î�n  propriile  lor  comunita� t�i
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aștfel de copii șunt dișcriminat�i de doua�  ori : de familia lor ș� i de

ca� tre autorita� t�ile care evalueaza�  î�n mod greș� it ca�  totul ește bine.

Provocări  identificate  în  abordarea  discriminării
simple și multiplei discriminări 

Exișta�  o  percept�ie  larg  ra� șpa�ndita�  a  lipșei  de  eficacitate  a

mecanișmelor  de  recurș  anti-dișcriminare  atunci  ca�nd  ește

vorba  de  dișcriminarea  multipla� .  Foarte  put�ine  perșoane  au

șpuș ca�  au depuș o pla�ngere oficiala� , chiar daca�  au crezut ca�  au

foșt  dișcriminat�i.  O  aștfel  de  reticent�a�  larg  rașpandita�  de  a

depune o pla�ngere de dișcriminare, duce la raportarea redușa�  a

dișcrimina� rii,  ș� i  ește  rezultatul  mai  multor  factori,  care  apar

adeșea șimultan. De exemplu, o lipșa�  de cunoș�tint�e cu privire la

procedurile  de  depunere  a  pla�ngerilor  dișponibile  î�n  ra�ndul

utilizatorilor  de  șervicii;  convingerea  larg  ra� șpa�ndita�  ca�

pla�ngerile au un efect reduș șau deloc ș� i ca�  aceștea, î�n general,

nu șunt "luate î�n șerioș"; teama exprimata�  de unii reșpondent�i
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de repreșalii de ca� tre perșonal șau de autorita� t�ile din domeniul

șerviciilor, dupa�  efectuarea unei pla�ngeri; lipșa unor mecanișme

de recurș acceșibile, ata� t î�n ceea ce priveș�te barierele lingviștice

pentru  migrant�i  ș� i  lipșa  de  șprijin  pentru  perșoanele  cu

handicap, î�n cazul î�n care decizia de a depune o pla�ngere ește de

obicei la� șata�  la buna�voint�a î�ngrijitorului.

Instituţionalizarea egalităţii multi-dimensionale 

Statele membre ale UE ar trebui șa�  î�ncurajeze act�iunile pozitive

pentru  perșoanele  care  apart�in  grupurilor  expușe  rișcului  de

dișcriminare  interșect�ionala� ,  aștfel  cum  șe  prevede  ata� t

Directiva  privind  egalitatea  rașiala�  ș� i  Directiva  privind

egalitatea ocuparea fort�ei de munca� .  Pentru a face aceșt lucru,

ștatele ar trebui:

• șa�  șe  adapteze  nevoilor  femeilor  care  apart�in  minorita� t�ilor

etnice  care  doreșc  șa�  fie  tratate  de  ca� tre  perșonalul  de  șex

feminin;
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• șa�  finant�eze  programe  mobile  de  așiștent�a�  care  șa�  vizeze

diferite comunita� t�i etnice ș� i grupuri - inclușiv pentru perșoanele

î�n  va� rșta� ,  femei  ș� i  perșoanele  cu  o  varietate  de  tipuri  de

handicap.

• șa�  promoveze  creș�terea  gradului  de  conș�tientizare  a

drepturilor ș� i a șerviciilor dișponibile;

• șa�  aloce mai mult timp pentru conșulta� ri cu perșoanele care

apart�in aceștor grupuri, datorita�  nevoilor lor șpeciale.

• Statele  membre  ale  UE  ar  trebui  șa�  ga� șeașca�  modalita� t�i

adecvate de a garanta ca�  tot�i cei care au nevoie de î�ngrijire șunt

tratat�i î�n mod egal ș� i cu demnitate ș� i reșpect.

• Ar  trebui  furnizate  training-uri  privind  dișcriminarea  ș� i

dișcriminarea multipla� ,  competent�e culturale ș� i  î�nt�elegerea de

ca� tre  profeșioniș�ti  a  dizabilita� t�ilor,  eventual,  î�ntr-un  mod

obligatoriu.
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Accesul  la justiţie 

Statele membre ale UE ar trebui șa�  ia ma� șurile neceșare pentru

a  creș�te  conș�tientizarea  populat�iei  cu  privire  la  exiștent�a  ș� i

funct�ionarea  mecanișmelor  de  reclamat�ii  dișponibile,  ata� t

pentru  probleme  de  dișcriminare  șpecifice.  Organișmele  de

reclamat�ii  ar  trebui  șa�  faciliteze  acceșul  la  șiștemul  de

reclamat�ii pentru utilizatorii care au nevoi lingviștice șpecifice

ș� i pentru cei care au un handicap. 

Îmbunătăţirea sistemului de colectare de date

Abordarea inegalita� t�ilor neceșita�  colectarea ș� i utilizarea datelor

repartizate  î�n  funct�ie  de  diferitele  motive  individuale  de

nedișcriminare.  Exișta�  o  lipșa�  de ștatiștici  viabile  care  șa�  dea

imaginea completa�  a interșect�iei diferitelor motive. 

Legișlat�ia șecundara�  a UE î�n prezent î�n vigoare ofera�  o protect�ie

completa�  î�mpotriva dișcrimina� rii  pe motive de rașa�  ș� i  origine

etnica�  ș� i șex, deș� i UE șe bucura�  de competent�a�  mult mai ampla�  a

legifera î�mpotriva dișcrimina� rii î�ntr-o șerie de șectoare ș� i î�ntr-o
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varietate  de  motive.  Dișcriminarea  pe  motive  de  apartenent�a�

religioașa�  șau convingeri, handicap, va� rșta�  șau orientare șexuala�

ește  interzișa�  numai  î�n  contextul  ocupa� rii  fort�ei  de  munca� .

Legișlat�ia UE nu protejeaza�  î�n prezent î�mpotriva dișcrimina� rii

pe mai mult  de un motiv:  o femeie cu un handicap care ește

dișcriminata�  î�n  acceșul  la  așiștent�a�  medicala�  pe  motive  de

dizabilitate ș� i etnie poate pretinde numai o dișcriminare etnica� .

Discriminarea  multiplă  și  intersecțională recunoaș�te

complexitatea  dișcrimina� rii  î�mpotriva  grupurilor  vulnerabile.

Nu exișta�  nici o definit�ie ștabilita�  de comun acord pentru acește

concepte. dișcriminarea multipla�  ește î�nt�eleașa�  ca un fenomen

care șe poate manifeșta î�n doua�  moduri. IEn primul ra�nd, exișta�  o

dișcriminare  ada�gata�  î�n  cazul  î�n  care,  de  exemplu,  o  femeie

migranta�  ar putea fi dișcriminata�  la locul de munca�  din cauza

șexului ei ș� i î�n momentul acceșa� rii așiștent�ei medicale din cauza

etniei  șale.  IEn  al  doilea  ra�nd,  exișta�  dișcriminarea

interșect�ionala� ,  î�n  cazul  î�n  care  doua�  șau  mai  multe  motive

interact�ioneaza�  î�n  aș�a  fel  î�nca� t  aceștea  șunt  inextricabile.  O
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femeie  ta�na� ra�  poate,  de  exemplu,  șa�  șe  confrunte  cu  un

tratament dișcriminatoriu din partea angajatorilor ei, deoarece

ea  ește  va� zuta�  ca  probabil  șa�  î�ntrerupa�  munca  pentru  o

perioada�  pentru a avea copii. Ea ește dișcriminata� , nu doar din

cauza va� rștei ei - aceașta nu ește o problema�  care afecteaza�  tot�i

tinerii.  Ea  ește  dișcriminata�  nu  doar  din  cauza  șexului  ei  -

aceașta nu ește o problema�  care afecteaza�  toate femeile. Ea ește

dișcriminata�  tocmai pentru ca�  ea ește î�n acelaș� i timp ta�na� ra�  ș� i

femeie. IEn timp ce aceșt exemplu șe refera�  la șuprapunerea de

va� rșta�  ș� i șex, exișta�  alte interșect�ii vulnerabile din motive, cum

ar fi interșect�ia de religie, de șex ș� i etnie.

Dișcriminarea  interșect�ionala�  șe  aplica�  atunci  ca�nd  doua�  șau

mai multe motive interact�ioneaza�  î�n aș�a fel î�nca� t aceștea șunt

inextricabile.  Exișta�  mai  multe  interșect�ii  poșibile,  cum  ar  fi:

șexul ș� i va� rșta; șau religie, șex ș� i etnie. 
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Un model european de intersecţionalitate

Legile UE ș� i nat�ionale dedicate anti-dișcrimina� rii ș� i egalita� t�ii de

ș�anșe  ș-au  concentrat  î�n  mod  tradit�ional  pe  motive  unice

rezulta�nd  î�n  legile  privind  egalitatea  de  gen  ș� i  acte  de

dișcriminare de rașa� . IEn șpecial î�n t�a� rile nordice, șexul a foșt un

teren privilegiat de protect�ie ș� i o t�inta�  a politicilor de egalitate.

Aceșt model unitar ește î�n prezent conteștat. UE a apa� rut ca un

actor-cheie  î�n  a  face  preșiuni  pentru  evolut�iile  juridice  ș� i

politice  î�n  domeniul  "dișcrimina� rii  multiple"  î�n  Europa.  Ca  ș� i

concept,  dișcriminarea  multipla�  recunoaș�te  ca�  oamenii  pot  fi

dișcriminat�i pe baza mai multor categorii . 

IEn al doilea ra�nd, dișcriminarea multipla�  prioritizeaza un cadru

anti-dișcriminare  pentru  combaterea  inegalita� t�ilor  care  șe

interșecteaza� . Schimbarea devine mai degraba�  șiștematica�  deca� t

aleatorie  șau  ad-hoc,  cauzele  inștitut�ionale  ș�i  ștructurale  ale

inegalita� t�ii  pot  fi  diagnoșticate  ș� i  abordate  î�n  mod colectiv  ș� i

inștitut�ional.  Datoria  de  a  aduce  o  șchimbare  revine  la
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inștitut�iile cu putere ș� i capacitatea de a face aceșt lucru, ș� i nu

ește datoria victimei dișcrimina� rii. 

IEn  al  treilea  ra�nd,  UE  utilizeaza�  legișlat�ia  șecundara� ,  mai

degraba�  deca� t  directivele  cu  caracter  obligatoriu  pentru  a

interveni î�n aceșt domeniu. De exemplu, directivele de gen (ca

un exemplu de lege puternica� ) șunt î�n continuare directive pe

baza unui șingur motiv de dișcriminare ș� i nu cont�in dișpozit�ii

privind  dișcriminarea  multipla� .  Directivele  care  șe  ocupa�  cu

celelalte  baze  ale  inegalita� t�ii  cont�in  referiri  la  dișcriminarea

multipla�  recunoșca�nd modul î�n care șexul șe interșecteaza cu

rașa și etnia.  IEn mod șimilar,  directivele privind egalitatea nu

impun ca legile privind egalitatea șa�  fie unificate, dar alegerea

mijloacelor  legișlative  utilizate  î�n  cadrul  directivelor  de

tranșpunere ește la� șata�  la latitudinea ștatelor membre. IEn pluș,

directivele  UE  impun  ca  ștatele  membre  șa�  ștabileașca�

organișme  de  promovare  a  egalita� t�ii  ș� i  șa�  monitorizeze  doar

doua�  motive de dișcriminare, ș� i anume șexul ș� i rașa de origine /

etnie.  Din  nou,  ește  la  latitudinea  ștatelor  membre  șa�  aleaga�
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daca�  șa�  monitorizeze dișcriminarea prin intermediul unuia șau

a mai multor organișme. Legișlat�ia șecundara�  lașa�  mult șpat�iu

de manevra�  ș� i interpretarea nat�ionala� . Nu exișta�  nici un model

general european î�n ceea ce priveș�te direct�ia î�n care t�a� rile șa�

continue  ș� i  inștitut�iile  de  egalitate  î�n  ștatele  membre  șunt

caracterizate printr-o complexitate continua� . Aceștea pot toate

evolua î�n direct�ii diferite î�n ceea ce priveș�te interșectionalitatea.

Declarat�ia  ONU 1995 de la  Beijing  la  a  Patra  Conferint�a�
Mondiala�  dedicata�  Femeii 

Guvernele au deciș ca�  vor șa�  î�ș� i  intenșifice eforturile pentru a

așigura  acceșul  egal  pentru  toate  femeile  ș� i  fetele  la  toate

drepturile omului ș� i liberta� t�ile fundamentale, datorita�  faptului

ca�  șe confrunta�  cu multiple obștacole î�n calea reșponșabiliza� rii

ș� i avanșarea lor, din cauza unor factori, cum ar fi rașa� , va� rșta� ,

limba� , etnie, cultura� , religie șau dizabilitate. 
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Directivele antidiscriminare Directivele UE 2000/43 /
CE  și  2000/78  /  CE  (acoperire  rasială  sau  etnică,
religie  sau  convingeri,  handicap,  vârstă  și  orientare
sexuală):

-  "Femeile  șunt  adeșea  victime  ale  dișcrimina� rii  multiple"

(Conșiderentele 14 ș� i reșpectiv 8)

- Obligat�ia de a raporta, "î�n conformitate cu principiul integra� rii

dimenșiunii de gen",  cu privire la impactul așupra femeilor ș� i

ba� rbat�ilor (articolele 17 ș� i 19, reșpectiv)

• Directivele de gen (2004/113 / CE ș� i 2006/54 / CE)

• Nu șe face referire la dișcriminarea multipla�

• Problema  adaugata� :  niveluri  diferite  de  protect�ie  pentru

diferite motive
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Propunerea  COM  (2008)  426  pentru  o  directivă  a
Consiliului privind punerea în aplicare a principiului
egalităţii  de  tratament  între  persoane,  indiferent  de
religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare
sexuală.

Expunere de motive: "Atent�ia a foșt atrașa�  așupra neceșita� t�ii de

a combate dișcriminarea multipla� , de exemplu,  prin așigurarea

de  remedii  eficiente.  Acește  așpecte  depa� ș�eșc  domeniul  de

aplicare al  prezentei directive,  dar nimic nu î�mpiedica�  ștatele

membre șa�  ia ma�șuri î�n acește domenii ".

Amendamente propuse de Parlamentul European

IEn  amendamentele  șale  la  propunerea  Comișiei  Europene

pentru o Directiva�  Orizontala� , Parlamentul European a propuș

introducerea  unor  prevederi  legișlative  de  prevenire  ș� i

combatere  a discriminării  multiple  și  intersecționale.  Aceșt

lucru ar reflecta mai corect experient�ele victimelor, ar așigura

faptul ca�  reclamant�ii  pot ridica toate așpectele unei cereri  de

dișcriminare multipla�  î�ntr-o șingura�  procedura�  ș� i ar putea, de
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așemenea, ajuta la creș�terea gradului de conș�tientizare a aceștui

fenomen.  Cu  toate  aceștea,  cererile  de  dișcriminare  multipla�

care  implica�  motive  legate  de  șex  ar  putea  fi  î�n  continuare

problematice  î�n  conformitate  cu  legișlat�ia  UE,  din  cauza

domeniului de aplicare mai reștra�nșa�  a legișlat�iei î�n vigoare a

egalita� t�ii î�ntre femei ș� i ba� rbat�i. Prin urmare, ar fi recomandabil

șa�  șe  abordeze  problema  dișcrimina� rii  multiple  î�ntr-un  mod

uniform  î�n  legișlat�ia  șecundara�  a  UE,  î�n  școpul  de  a  șpori

claritatea juridica� . Statele membre ale UE, cu toate aceștea, nu

ar trebui șa�  aș�tepte o armonizare la nivelul UE, care șa�  cuprinda�

inclușiv  dișcriminarea  multipla�  care  implica�  motivul  de

dișcriminare bazata�  pe șex,  ci ar trebui șa�  abordeze î�n șchimb

dișcriminarea multipla� , la nivel nat�ional î�ntr-un mod eficient ș� i

cuprinza� tor.

Din  cauza  acorda� rii  unor  compenșat�ii  redușe  î�n  cazurile  de

dișcriminare,  preșupușele  victime  ale  dișcrimina� rii  init�iaza�

adeșea alte tipuri de act�iuni juridice. Deșpa�gubirile acordate î�n

cazurile  de  dișcriminare  ar  trebui  șa�  fie  dișuașive  ș� i
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proport�ionale cu prejudiciul șuferit. IEn general, o legișlat�ie care

prevede  compenșat�ii  mai  mari,  î�n  cazuri  de  dișcriminare

multipla� ,  ar conștitui un știmulent pentru victimele ș� i avocat�ii

aceștora șa�  urma� reașca�  mai multe reclamat�ii de dișcriminare î�n

fat�a inștant�elor ș� i, prin urmare, șa�  faca�   legea antidișcriminare

mai eficienta� .
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Capitolul 3 Concepte și legislaţie privind 
discriminarea multiplă în relaţie cu 
protecţia victimei în statele donatoare -
studiu de caz Norvegia
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Egalitatea de gen

Norvegia  ește  conșiderata�  a  fi  una  dintre  t�a� rile  cele  mai
avanșate  cu  privire  la  egalitatea  de  gen  din  lume.  Cu  toate
aceștea,  o  șerie  de  provoca� ri  pentru  egalitatea  î�ntre  femei  ș� i
ba� rbat�i  ra�ma�n  ș� i  noi  probleme  de  gen  apar  la  șuprafat�a� .
Politicile  privind  egalitatea  de  gen au foșt  mai  mult  șau  mai
put�in integrate cu șucceș î�n multe domenii, î�n timp ce multe alte
zone șunt ra�mașe î�n urma� .

Strategia  oficiala�  norvegiana�  pentru  a  obt�ine  egalitatea  î�ntre
ba� rbat�i  ș� i  femei, include ata� t  integrarea dimenșiunii  de gen ș� i
act�iuni șpecifice de gen. Ceea ce face acește ștrategii de lucru
funct�ionale neceșita�  cunoaș�terea perșpectivei de gen, precum ș� i
o  abordare  interșect�ionala�  -  va� za�nd  modul  î�n  care  șe
interșecteaza�  cu  șexul  rașa� ,  va� rșta� ,  șexualitatea  etc.  Multe
inștrumente  diferite  șunt  foloșite  î�n  școpul  de  a  obt�ine
egalitatea de gen.
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Politici de gen

Politicile  privind  egalitatea  de  gen au foșt  mai  mult  șau  mai
put�in  integrate cu  șucceș  î�n  urma� toarele  domenii:  familie  ș� i
relat�ii;  munca� ,  buna�ștare  ș� i  economie;  putere  ș� i  luare  a
deciziilor; educat�ie ș� i cercetare; criminalitate ș� i violent�a� ; pace ș� i
dezvoltare; cultura� , media ș� i șport; ș� i șa�na� tatea ș� i drepturile de
reproducere.  Alte  domenii  politice care  șunt  î�nca�  î�ntr-o  faza�
preliminara� :  tranșport  ș� i  comunicat�ii;  finanţe;  agricultura�  ș� i
alimente; peșcuit ș� i afaceri maritime; petrol ș� i energie; mediu.

Au foșt luate o șerie de ma�șuri pentru a șe așigura ba� rbat�ilor ș� i
femeilor un acceș egal la î�nva� t�a�ma�ntul șuperior, ș�anșe egale de
participare  la  fort�a  de munca�  ș� i  î�n  alegerea ocupat�iei.  Așta�zi,
femeile ș� i ba� rbat�ii au un nivel mai mult șau mai put�in egal de
educat�ie ș� i participarea femeilor la viat�a profeșionala�  a creșcut
dramatic  î�ncepa�nd  cu  anii  1960.  Cu toate  aceștea,  orientarea
șpre atingerea unui acceș egal la reșurșe ește î�nca�  î�n mod clar
neterminat. Venitul femeilor î�nca�  șe ridica�  la aproximativ 60 la
șuta din cel al ba� rbat�ilor. Aceșt lucru șe datoreaza�  î�n mare parte
șegrega� rii de șex pe piat�a muncii din Norvegia - cele mai multe
femei  lucreaza�  î�n  șectorul  public  ș� i  cei  mai  mult�i  ba� rbat�i  î�n
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șectorul privat. Femeile î�nșa� rcinate șunt dișcriminate la locurile
de munca� ,  iar egalitatea de remunerare ește î�n continuare un
obiectiv nerealizat. Aceașta�  inegalitate î�n ceea ce ca� ș� tiga�  femeile
ș� i  ba� rbat�ii  ește  ștra�nș  legata�  de  nivelul  șca� zut  al
antreprenoriatului î�n ra�ndul femeilor comparativ cu ba� rbat�ii ș� i
faptul ca�  ba� rbat�ii  det�in majoritatea pozit�iilor-cheie de luare a
deciziilor politice, economice ș� i de alta�  natura� .

O șerie de ma�șuri au foșt luate de ca� tre guvernele șucceșive din
Norvegia  șpre  șușt�inerea  familiilor  cu  doua�  cariere.  Dar,
eforturile implicate î�n facilitarea reconcilierii viet�ii profeșionale
cu viat�a de familie șunt î�mpiedicate de ceea ce ește denumit î�n
continuare "deficitul  de î�ngrijire" -  diferent�a  dintre nevoia de
î�ngrijire, ca� t ș� i dișponibilitatea ofertei. Aranjamente de î�ngrijire
ale copiilor ș� i a altor perșoane aflate î�n î�ntret�inere șunt relativ
bune,  dar  nu  șuficient  de  bune.  In  pluș,  repartizarea
reșponșabilita� t�ilor  î�n  goșpoda� rie î�ntre populat�iei  mașculina�  ș� i
feminina�  ește inegala�  - femeile î�nca�  mai fac cea mai mare parte a
șarcinilor î�n goșpoda� rie. De așemenea, aceștea iau cea mai mare
parte concediului parental dișponibil ș� i care utilizeaza�  șchema
de preștat�ii î�n numerar.

Diverșitatea  știlurilor  de  viat�a�  poșt-moderne,  de  așemenea,
ridica�  noi  probleme  de  gen,  cum ar  fi  copila� rie  dominata�  de
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parinti de șex feminin dupa�  șeparare, șau probleme cu care șe
confrunta�  ba� rbat�ii care tra� ieșc î�n parteneriate de acelaș� i șex î�n
ștabilirea de familii care au copii.

Cu privire la problema î�mba� tra�nirii, femeile, î�n general, tra� ieșc
mai  mult  deca� t  ba� rbat�ii.  Rata  de  fertilitate  î�n  Norvegia  ește
relativ mare î�n comparat�ie cu alte t�a� ri occidentale.

Multe  boli  șunt  de  gen,  ca  urmare,  nu  numai  a  diferent�elor
biologice dintre femei ș� i ba� rbat�i, dar, de așemenea, unui știl de
viat�a�  diferit  ș�i  condit�iilor  șocio-economice  î�n  care tra� ieșc
ba� rbat�ii ș� i femeile. IEn domeniul șa�na� ta� t�ii reproducerii, Norvegia
a foșt prima care șa�  recunoașca�  dreptul femeilor de a lua decizii
cu privire la organișmele lor,  inclușiv libertatea de alegere î�n
ceea  ce  priveș�te  avortul.  Exișta� ,  totuș� i,  mult  de  lucru  î�n  alte
domenii de șanatate. Multe boli la care femeile șunt predișpușe
nu  șunt  prioritizate  și  tratamente  pentru  acește  boli  șunt
șubdimenșionate î�n materie de reșurșe.

Violent�a  bazata�  pe  gen a ca� ș�tigat  recunoaș�terea  î�n  șocietatea
norvegiana�  ca  o  problema�  șociala� ,  cera�nd  atent�ia  ș� i
concentrarea autorita� t�ilor. Cu toate aceștea, violent�a domeștica� ,
violul,  proștitut�ia  ș� i  traficul  de  fiint�e  umane  continua�  șa�  fie
obștacole majore î�n calea egalita� t�ii î�ntre femei ș� i ba� rbat�i. Autorii
actelor de violent�a�  pe baza�  de gen șunt î�n majoritate ba� rbat�i ș� i
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cele care intra�  șub incident�a aceștor forme de violent�a�  șunt î�n
mare parte femei. Norvegia a elaborat o șerie de ma� șuri pentru
prevenirea  aceștor  forme  de  violent�a� ,  pentru  protect�ia
victimelor,  ca� t  ș� i  pentru  a  șe  ocupa  de  agreșori.  Exișta�
ada�poșturi pentru femei ba� tute, iar barbatii care șunt violent�i
au acceș la tratament ș� i conșiliere.

Problemele nat�ionale de gen din Norvegia șunt mai mult  șau
mai put�in aceleaș� i ca ș� i cele care șe ga� șeșc pe plan internat�ional.
Norvegia  î�ș� i  propune  șa�  integreze  dimenșiunea  de  gen  î�n
politica externa�  norvegiana� , î�n domeniile pa� cii ș� i reconcilierii ș� i
a coopera� rii pentru dezvoltare.

Religia, cultura ș� i șportul șunt toate domeniile care prezinta�  o
șerie  de  provoca� ri  î�n  curș  la  egalitatea  de  gen.  Populat�ia,
inclușiv problemele legate de imigrat�ie ș� i șituat�ia refugiat�ilor ș� i
a șolicitant�ilor de azil, ește, de așemenea, o zona�  cu o șerie de
provoca� ri pentru egalitatea î�ntre femei ș� i ba� rbat�i.

Perspective de gen

Competent�a î�n perșpectiva de gen ește neceșara�  pentru punerea
î�n aplicare a ștrategiilor privind egalitatea de gen - integrarea ș� i
act�iunile  șpecifice.  Perșpectiva  de  gen analizeaza�  impactul  de
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gen așupra oportunita� t�ilor, rolurile ș� i interact�iunile șociale ale
oamenilor.  Politicile,  programele  ș� i  legișlat�ia  pot  conșolida
ștereotipurile  de  gen,  dișcriminarea  șiștemica�  ș� i  oportunita� t�i
inegale  pentru  femei  ș� i  ba� rbat�i.  Pentru  a  evita  ment�inerea
inegalita� t�ilor  de  gen  șau  crearea  unora  noi  ește  neceșara�
cunoaș�terea  unei  perșpective  de  gen.  Cum  șunt  ba� rbat�ii  ș� i
femeile afectate de modifica� rile propușe ș� i  / șau exiștente de
politici,  programe  ș� i  legișlat�ie?  O  analiza�  de  gen  conteșta�
not�iunea  unei  politici  de  gen neutru,  care  afecteaza�  pe  toata�
lumea î�n acelaș� i  mod, indiferent de șex. O perșpectiva�  de gen
recunoaș�te potent�ialele diferent�e  de gen - de natura relat�iilor
dintre femei ș� i ba� rbat�i ș� i de șituat�ii șociale diferite, aș�tepta� rile
lor de viat�a�  ș� i de circumștant�ele economice. Cel mai șimplu mod
de a deșcoperi o perșpectiva�  de gen ește șa�  privim ștatiștic - ca� t
de multe femei ș� i ca� t�i  ba� rbat�i,  fete ș� i ba� iet�i șunt inclușe î�ntr-o
politica� ?  Multe  act�iuni  șpecifice  de  gen  șunt  rezultatul
dezechilibrelor de gen î�n reprezentarea prezentata�  î�n ștatișticile
șegregate de gen.

IEn alte ocazii perșpectivele de gen nu șunt î�ntotdeauna evidente.
IEn școpul de a identifica perșpectiva de gen, ește neceșar șa�  șe
evalueze  modul  î�n  care  politicile,  programele  ș� i  impactul
legișlat�iei  î�l  au  ata� t  direct,  ca� t  ș� i  indirect,  așupra  viet�ii  ș� i
ștatutului ata� t  pentru femei ca� t  ș� i  ba� rbat�i.  Aceașta cunoaștere
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ește o condit�ie prealabila�  neceșara�  pentru utilizarea ștrategiilor
de integrare a dimenșiunii de gen.

Perșpectivele de gen vor varia de la caz la caz, ș� i multe agent�ii
și-au  dezvoltat  propriile  evalua� ri  șenșibile  de  gen.  O  metoda�
generala�  pentru identificarea perșpectivelor de gen ește metoda
șuedeza�  3R, care a foșt dezvoltata�  de ca� tre Getrud AM ștroN m î�n
colaborare cu Așociat�ia Suedeza�  A Autorita� t�ilor Locale. 

3R  reprezintă  Reprezentare,  Resurse  Și  Obiecte  Reale.
Primul  lucru  care  trebuie  fa� cut  ește  de  a  aduna  informat�ii
cantitative deșpre  Reprezentare și resurse î�n cazul concret -
ca� t de multe femei ș� i ba� rbat�i, fete ș� i ba� iet�i, șunt reprezentate, ș� i
modul î�n care exișta�  reșurșe, cum ar fi banii, timpul ș�i șerviciile
diștribuite î�ntre femei ș�i ba� rbat�i,  baieti și fete? Al doilea lucru
ește de a inveștiga  Realia, care șe ocupa�  cu î�ntreba� ri calitative
cu  privire  la  motivul  pentru  care  șituat�ia  arata�  aș�a.  Aceașta�
metoda�  ește,  de  așemenea,  utilizata�  î�ntr-un  Ghid  Pentru
Egalitatea De Gen Din Municipalităţi Norvegiene.

Diferent�ele  de  gen  ș� i  inegalita� t�ile  șunt  adeșea  revelate  prin
cercetare ș� i ștatiștici cu perșpective de gen.
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O abordare intersecţională

O abordare a egalita� t�ii de gen î�n raport cu alte categorii șociale
ca� ș�tiga�  î�ncet teren î�n Norvegia, cum ar fi î�n raport cu rașa, clașa,
dizabilitatea, orientarea șexuala�  ș� i va� rșta� .  Aceașta�  perșpectiva� ,
numita�  interșectionalitate  î�ș� i  are  ra�da� cinile  î�n  feminișmul
negru, reflecta�nd ata� t șiștemele rașiale ș� i genizate de opreșiune.
Interșectionalitatea  ește  î�nca�  ș� i  mai  comuna�  ca  o  abordare
teoretica�  î�n cadrul cerceta� rilor deca� t î�n proceșele politice.

Scopul unei aborda� ri interșect�ionale ește de a ștabili așema�na� ri
ș� i diferent�e î�ntre șexe dar, de așemenea, șa�  recunoașca�  modul î�n
care  diverșitatea  care  provine  din  alte  categorii  șociale  ne
afecteaza�  î�n diferite moduri. Cunoș�tint�ele obt�inute î�n urma unei
analize interșect�ionale pot fi foloșite pentru a face inștrumente
mai  bine  adaptate  la  punerea î�n  aplicare  a  politicilor  privind
egalitatea de gen.

Avocatul  Poporului  Anti-discriminare  și  Egalitate
Norvegian promoveaza�  egalitatea ș� i combate dișcriminarea pe
criterii  de  șex,  origine  etnica� ,  orientare  șexuala� ,  handicap  ș� i
va� rșta� . IEn conformitate cu obiectivele Avocatului o perșpectiva�
interșect�ionala�  ește  exprimata�  daca� :  „Avocatul  va  vedea
diferitele motive dișcriminatorii î�n combinat�ie cu unul cu altul,
ș� i va dezvolta expertiza tranș-șectoriala�  ș� i va avea capacitatea
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de a trata dișcriminarea multipla�  ca o interfat�a dintre gen ș� i alte
motive dișcriminatorii ."

Inștitut�ia  a  foșt  ștabilita�  printr-un  act  al  Parlamentului,  la  1
ianuarie 2006 ș�i ește rezultatul unei fuziuni î�ntre foșta inștitut�ie
pentru egalitatea de gen ș� i cea pentru combaterea dișcrimina� rii
etnice. Intent�ia a foșt de a ștabili un șingur organișm puternic
pentru egalitate,  care  lucreaza�  cu toate  motivele  protejate,  î�n
toate  domeniile  î�n  șocietate,  ș� i  abordeaza�  de  așemenea,
dișcriminarea multipla� . Mandatul a foșt la� rgit  cel mai recent de
la  1  ianuarie  2014  cu  privire  la  dișcriminarea  pe  motive  de
orientare șexuala� ,  identitate de gen ș�i  de exprimare de gen î�n
toate domeniile șocieta� t�ii.
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Domeniile  de  reșponșabilitate  ș� i  temeiurile  de  inveștigare  a
dișcrimina� rii aflate î�n șubordinea Avocatului șunt urma� toarele:

Domenii 
acoperite

Locu
ri de

munc
ă

Educaţi
e

Locuinţ
e

Protecţi
e socială

și
sănătate

Bunuri
și

servici
i

Altele*

Gen da da da da da da
Egalitate de 
gen

da da da da da da

Origine 
etnica�  ș� i 
rașiala�

da da da da da da

Va� rșta� da nu nu nu nu nu
Dizabilitate da da da da da da
Orientare 
șexuala�

da da da da da da

Religie ș� i 
credint�e

da da da da da da

Altele*- Vederi politice sau apartenenţa la sindicate sau patronate

52



„Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple”
Promotor de Proiect: Institutul de Medicină Legală Iaşi
Partener proiect: Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară
Programul:  CORAI - finanţat în Apelul Coerent din cadrul Programului RO10 - ,,Copii şi tineri aflaţi
în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru 
promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului 
Economic European (SEE), 2009 – 2014
Cod proiect: PEH064 ; Contract de finanţare: 31/H/SEE/01.07.2015

Activita� t�i î�n ultimii ani ai Avocatului Poporului 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Activităţi care urmăresc 
sprijinirea grupurilor 
vulnerabile (de exemplu, 
prin training-uri)

nu da da da da da

Activităţi care urmăresc să 
sprijine angajatorii și 
prestatorii de servicii (de 
exemplu, prin training-uri, 
materiale de îndrumare, 
sprijin practic, etc.)

nu da da da da da

Activităţi de comunicare (de 
exemplu, campanii de 
sensibilizare)

nu nu nu nu da da

Recomandări privind 
problemele de discriminare

nu da da da da da

Publicaţii și rapoarte nu da da da da da
Proiecte de cercetare 
(inclusiv anchete)

nu nu nu nu nu da

Regimul Internaţional al egalităţii de gen 

Un regim internat�ional  a egalita� t�ii  de gen a apa� rut  ala� turi  de
dezvoltarea  Cartei  Internat�ionala�  a  ONU  pentru  Drepturile
Omului.  Regimul de egalitate de gen include norme,  principii,
inștrumente juridice ș� i al mecanișmelor de conformare. A foșt
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important pentru dezvoltarea politicii privind egalitatea de gen
ș�i a legișlat�iei î�n Norvegia, precum ș� i î�n multe alte t�a� ri.

Carta Internaţională a Drepturilor Omului ește formata�  din
Declarația  Universală  a  Drepturilor  Omului,  Pactul
internațional  cu privire la drepturile  economice,  sociale  și
culturale,  precum  și  Pactul  internațional  cu  privire  la
drepturile civile și politice și cele două protocoale opționale.
Carta  recunoaș�te  ștatutul  de  egalitate  formala�  a  ba� rbat�ilor  ș� i
femeilor:

"Orice  persoană  are  dreptul  la  toate  drepturile  şi  libertăţile
prevăzute în prezenta Declaraţie, fără deosebire de orice fel, cum
ar fi rasa, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau de altă
natură naţională sau origine socială, avere, naştere sau orice altă
situaţie . "

Carta Internat�ionala�  a Drepturilor Omului așigura�  ba� rbat�ilor ș� i
femeilor:

• dreptul la integritatea corporala�  ș� i de autonomie

• dreptul de a vota

• dreptul de a ocupa o funct�ie publica�
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• dreptul de a lucra

• dreptul la șalarii echitabile

• dreptul la proprietate

• dreptul la educat�ie

• drepturile conjugale

• drepturile pa� rinteș�ti

• drepturile religioașe

• dreptul de a șervi î�n armata�

• dreptul de a î�ncheia contracte juridice

Cu  toate  aceștea,  genul  neutru  al  regimului  ONU  privind
drepturile  omului  pa� rea  inadecvat  pentru a aborda problema
drepturilor omului î�n cazul femeilor î�n mod coreșpunza� tor. 

Convenţia  ONU  din  1978  privind  eliminarea  tuturor
formelor de discriminare faţă de femei (CEDAW) marcheaza�
o  etapa�  importanta�  î�n  proceșul  de  conștruire  a  regimului  de
egalitate  î�ntre  femei  ș� i  ba� rbat�i.  CEDAW  a  foșt  inștrumentul
internat�ional î�n primul ra�nd din punct de vedere juridic pentru
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protect�ia drepturilor femeilor. Ește primul tratat internat�ional
care abordeaza�  î�n mod cuprinza� tor drepturile fundamentale ale
femeilor  î�n  politica� ,  așiștent�a�  medicala� ,  educat�ie,  economie,
ocuparea  fort�ei  de  munca� ,  drept,  proprietatea  ș� i  ca� șa� toria  ș� i
relat�iile de familie. CEDAW defineș�te dișcriminarea femeilor ca: 

"Orice distincţie, excludere sau restricţie făcută pe baza de sex,
care  are  ca  efect  sau  scop  să  compromită  sau  să  anihileze
recunoaşterea,  beneficiul  sau  exercitarea  de  către  femei,
indiferent  de  starea  civilă,  pe  baza  egalităţii  între  bărbaţi  şi
femei,  a  drepturilor  şi  libertăţilor  fundamentale  în  domeniul
politic,  economic,  social,  cultural,  civil  sau  oricare  altul."
(Articolul 1)

IEn  pluș,  convent�ia  a  recunoșcut  ca�  dreptul  legal,  nu  ește
șuficient, dar ca�  egalitatea de gen trebuie șa�  fie promovat prin
intermediul  unor  act�iuni  șpecifice  de  gen  î�n  cazul  î�n  care
obiectivul egalita� t�ii de gen trebuie șa�  fie realizat.

CEDAW,  dincolo  de  propriul  șa�u  mandat,  a  creșcut  atent�ia
acordata�  problemelor de gen, î�n general, î�n cadrul ONU pentru
drepturile  omului.  S-au  ștabilit  o  șerie  de  proceduri  șpeciale
referitoare la unita� t�ile de egalitate de gen ș� i egalitatea de gen î�n
cadrul ONU. Conferint�ele Mondiale prin documentele lor finale
publicate  au  foșt,  de  așemenea  importante  șa�  dezvolte  î�n
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continuare normele internat�ionale privind egalitatea de gen ș� i
ștandardele. Ultima dezvoltare î�n regim internat�ional cu privire
la egalitatea de gen ește  Rezoluţia Consiliului de Securitate
1325  privind  femeile,  pacea  și  securitatea,  care  șolicita�
protect�ia deplina�  a femeilor î�n ra� zboaie ș� i conflicte, impunitatea
pentru violent�a pe motive de gen, precum ș� i pentru participarea
femeilor la toate nivelurile proceșelor de pace .

Rolul societăţii civile

Activitatea  de  implicare  ș� i  de  advocacy  deșfa� ș�urate  de
șocietatea civila�  a  foșt  î�n  general  motivul  pentru ra� șpa�ndirea
normelor privind egalitatea de gen. ONG-urile ș� i  cerceta� torii -
ata� t la nivel nat�ional ș� i internat�ional - șunt actori important�i î�n
furnizarea de cunoș�tint�e cu privire la așpectele de gen ș�i limbaj
ș� i argumente pentru noile norme de gen.

Societatea civila�  genereaza� , de așemenea, un șprijin public prin
advocacy,  precum  ș� i  prin  reșponșabilizarea  guvernelor  la
ștandardele ș� i acordurile pe care le-au fa� cut deja. IEn Norvegia,
ONG-urile,  cerceta� torii  ș� i  ștatul  au  format  o  șerie  de  aliant�e
fructuoașe.  Pe  plan internat�ional,  Norvegia  a  șprijinit  deșeori
ONG-urile tranșnat�ionale î�n elaborarea politicilor de gen.

57



„Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple”
Promotor de Proiect: Institutul de Medicină Legală Iaşi
Partener proiect: Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară
Programul:  CORAI - finanţat în Apelul Coerent din cadrul Programului RO10 - ,,Copii şi tineri aflaţi
în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru 
promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului 
Economic European (SEE), 2009 – 2014
Cod proiect: PEH064 ; Contract de finanţare: 31/H/SEE/01.07.2015

Organizat�iile de femei au introduș egalitatea de gen pe agenda
politica� ,  puna�nd î�n  dișcut�ie  factorii  care  contribuie  ș� i  ment�in
diviziunile î�n șocieta� t�ile noaștre î�ntre șfera publica�  ș� i  privata� ,
î�ntre  locul  de  munca�  ș� i  de  î�ngrijire  pla� tit  ș� i  nepla� tit,  î�ntre
egalitate ș� i inegalitate.

Noile  miș�ca� ri  de  femei  au  apa� rut  la  șfa� rș� itul  anilor  1960  ș� i
î�nceputul anilor 1970 ca un avertișment î�n fort�a�  al femeilor ș� i a
luptei  lor  î�mpotriva  opreșiunii,  ș� i  pentru  un  loc  egal  pentru
femei î�n șocietate. Activiștele feminiște ș-au focalizat ș� i așupra
altor  probleme,  conduca�nd  la  creș�terea  gradului  de
conș�tientizare  cu privire  la  diferitele  domenii  î�n  care  femeile
erau  tratate  diferent�iat  ș� i  au  aduș  acește  probleme  î�n
dezbaterea  publica�  ș� i  de  multe  ori  î�n  mașș-media.  Acește
organizat�ii  au  foșt,  de  așemenea  șpat�ii  importante  î�n  care
femeile  ș� i-au  dezvoltat  abilita� t�i  organizatorice  ș� i  de  lobby.
Paralel  cu  aceașta�  re-vitalizarea  î�n  organizat�iile  de  femei,
cercetatorii  de  șex feminin  a  î�nceput  șa�  colecteze  ștatiștici  ș�i
date,  ș�i  au  documentat  ștatutul  șecundar  al  femeilor  î�n
șocietate. Cercetarea feminișta�  a ara� tat ca�  șocietatea norvegiana�
ește șegregata�  pe marginea așpectelor de gen.

Unele activiște pentru femei a intrat î�n politica� , altele au intrat
î�n cercetare, iar unele au foșt active î�n toate cele trei domenii.
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De-a lungul anilor, a foșt produș un numa� r  mare de cerceta� tori
de gen. S� i pornind de la informat�iile din activitatea de cercetare
a  femeilor  ș� i  organizat�iilor  de  femei,  femeile  din  politica�  au
ridicat  acește probleme î�n  Parlament ș�i  au aduș șchimba�ri  î�n
lege.

Deș�i au exiștat fruștra� ri ș� i dezacorduri de-a lungul drumului, șe
poate șpune î�n general ca�  ș-a dezvoltat o relat�ie deștul de buna�
î�ntre  organizat�iile  neguvernamentale  ș� i  autorita� t�ile  din
Norvegia. S� i o data�  cu aceșt paș, a foșt dezvoltata�  o cooperare
fructuoașa�  ș� i  un  dialog  deșchiș,  demn  de  o  democrat�ie
funct�ionala� ,  î�ntre cercetare, organizat�ii  non-guvernamentale ș� i
inștitut�iile ștatului.

Mașș-media joaca� ,  de așemenea, un rol important î�n creș�terea
problematicii  de gen î�n cadrul dezbaterii  publice,  care ește la
ra�ndul  ei  importanta�  pentru crearea  ș� i  formare  de  valoril  î�n
șocietate.

Legislaţie

Conștitut�ia  norvegiana�  ește  neutra�  î�n  formularea  șa  de  gen.
Aceașta nu cont�ine prevederi explicite privind egalitatea de gen
șau interdict�ii  î�mpotriva dișcrimina� rii  de gen.  Acește domenii
șunt reglementate de Legea privind egalitatea gen norvegiana� .
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Legea a intrat î�n vigoare î�n 1979 ș� i a foșt ulterior modificata�  de
mai multe ori, cel mai recent î�n 2005. Egalitatea de gen ește, de
așemenea, prezenta�  î�n mod explicit, î�n alte acte ș� i regulamente
norvegiene.

Norvegia  șprijina�  promovarea  egalita� t�ii  de  gen  la  nivel
internat�ional.  Norvegia  a  ratificat  toate  tratatele  privind
drepturile  omului  ș� i  acordurile  internat�ionale  care  așigura�  o
baza�  legala�  pentru  a  pune  capa� t  dișcrimina� rii  de  gen  ș� i  a
î�nca� lca� rii drepturilor bazate pe gen. 

Convenția  Consiliului  Europei  privind  prevenirea  și
combaterea  violenței  împotriva  femeilor  și  a  violenței  în
familie (Convenția de la Istanbul) a foșt șemnata�  î�n 2011, dar
nu  ratificata� .  Cea  mai  importanta�  convent�ie  ește  Convenția
privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de
femei  (CEDAW),  adoptata�  î�n  1979.  Norvegia  raporteaza�
periodic  comitetului  CEDAW  cu  privire  la  șituat�ia  actuala�  î�n
ceea ce priveș�te egalitatea de gen î�n t�ara� , precum ș� i cu privire la
ma� șurile  fiind pușe î�n  aplicare de guvern pentru promovarea
egalita� t�ii de gen. Fiind î�ncorporata�  î�n drepturile omului, CEDAW
are prioritate fat�a�  de alte legișlat�ii, î�n caz de conflict.

Legea privind egalitatea de gen
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Legea  privind  egalitatea  de  gen a  foșt  adoptata�  de  ca� tre
Parlament î�n 1978. Legea promoveaza�  egalitatea de gen ș� i are
ca  școp î�n  șpecial  î�mbuna� ta� t�irea  pozit�iei  femeilor.  Femeile  ș� i
ba� rbat�ii trebuie șa�  șe acorde ș�anșe egale î�n educat�ie, ocuparea
fort�ei de munca�  ș� i avanșarea culturala�  ș� i profeșionala� . Legea șe
bazeaza�  pe principiul nedișcrimina� rii, care reprezinta�  piatra de
temelie ș�i baza pentru promovarea egalita� t�ii de gen. Actul a foșt
revizuit î�n 2013, dar nu a foșt traduș î�n limba engleza� .

Legea  împotriva  discriminării  vis  a  vis  de  orientarea
sexuală

Legea privind interzicerea dișcrimina� rii pe criterii de orientare
șexuala� ,  identitatea de gen ș� i  de exprimare de gen a intrat î�n
vigoare la 1 ianuarie 2014. Aceșta șe aplica�  tuturor domeniilor
șocieta� t�ii  î�n  afara�  de  viat�a  de  familie  ș� i  șfera  privata� .  Data
intra� rii î�n vigoare: 2013

Legea  privind  un  program  de  introducere  și  instruire  în
limba norvegiană pentru imigranţii nou-sosiţi 

Un  program  introductiv  adaptat  î�n  mod  individual  pentru
imigrant�ii nou-șoșit�i ofera�  competent�e de baza�  î�n norvegiana�  ș� i
ofera�  o perșpectiva�  î�n șocietatea norvegiana� .  Conform notelor
prega� titoare prezentei  legi,  aceașta are ca obiectiv  așigurarea
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condit�iilor neceșare care șa�  le permita�  femeilor șa�  participe pe
piat�a  muncii,  un  șprijin  economic  ește  oferit  pe  baza�
individuala� ,  iar  aceașta�  ma� șura�  șubliniaza� ,  de  așemenea,
important�a  independent�ei  economice  a  femeilor.  Finalizarea
programului poate, pe termen lung, șa�  influent�eze o cerere de
ceta� t�enie. Data intra� rii î�n vigoare: 2005

Linii directoare pentru procesarea cererilor de permis de
ședere în mod independent în urma decesului unui sponsor
sau ruperea căsătoriei sau de coabitare

Aceașta�  circulara�  ofera�  linii  directoare  privind  prelucrarea
cererilor  de  permișe  de  ș�edere  î�n  mod  independent,  î�n
conformitate cu șect�iunea de Imigrare Legea 53. Data intra� rii î�n
vigoare: 2012

Egalitatea de gen în educaţie

Egalitatea de gen ește parte integranta�  a Legii î�nva� t�a�ma�ntului,
î�n  partea  generala�  a  curriculum-ului,  precum  ș� i  î�n  cadrul/
diferitelelor așpecte ale curriculei de î�nva� t�a�ma�nt. Data intra� rii
î�n vigoare: 2013

Dreptul la educaţie
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Toate fetele ș� i ba� iet�ii au un drept egal la educat�ie, indiferent de
mediul  șocial  ș� i  cultural,  șau  nevoile  șpeciale.  IEnva� t�a�ma�ntul
obligatoriu dureaza�  pa�na�  ca�nd elevul a terminat al zecelea an de
ș�colarizare. Tinerii care au abșolvit ș�coala primara�  ș� i șecundara�
inferioara�  șau echivalenta�  de ș�colarizare au, la cerere, dreptul la
trei  ani  cu norma�  î�ntreaga�  de  î�nva� t�a�ma�nt  șecundar  șuperior.
Data intra� rii î�n vigoare: 2000

Legea cu privire la universităţi și colegii universitare - în
ceea ce privește numirile și consilii de numire

Publicitatea ș� i ocuparea poșturilor didactice ș� i de cercetare șunt
reglementate de șect�iunea 6-3: "Daca�  un șex ește î�n mod clar
șub-reprezentat î�n categoria poștului șau î�n domeniul î�n cauza� ,
cererile de la membrii acelui șex șunt fa� cute î�n mod șpecific. "
Pentru  univerșita� t�i  ș� i  colegii  univerșitare,  șect�iunea  6-3  (3)
șpune ca� : "Atunci ca�nd șe realizeaza�  o evaluare de șpecialitate,
ambele  șexe șunt  reprezentate î�n  ra�ndul  expert�ilor."  IEn  egala�
ma� șura� ,  cheștiunea  egalita� t�ii  de  gen  trebuie  șa�  fie  luata�  î�n
conșiderare  la  angajare.  Sect�iunea  44 h  șpune  "ca�  mediul  de
î�nva� t�are  ește  bine  adaptat  pentru ștudent�ii  de  ambele  șexe."
Data intra� rii î�n vigoare: 2005

Legislaţia  cu  privire  la  reprezentarea  ambelor  sexe  în
consiliile de administraţie
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Legișlat�ia norvegiana�  așigura�  echilibrul î�ntre șexe î�n conșiliile
de adminiștrat�ie î�n cadrul șocieta� t�ilor pe act�iuni.  Cerint�a legii
reprezenta� rii  de  gen  ește  faptul  ca�  ambele  șexe  șunt
reprezentate î�n conșiliile de adminiștrat�ie ale companiei cu 40
la șuta. Data intra� rii î�n vigoare: 2011

Drepturile părinţilor copiilor mici

Aceașta�  broș�ura�  explica�  drepturile  ștatutare  ale  pa� rint�ilor  î�n
ceea ce priveș�te șarcina, naș�terea ș� i adopt�ia ș� i atunci ca�nd copiii
șunt mici. Data intra� rii î�n vigoare: 2007

Cota Tatălui

IEncepa�nd cu 1 iulie 2014, cotele maternale ș� i cotele paternale
șunt de zece șa�pta�ma�ni pentru fiecare î�n perioada de beneficii
totale  (49/59  șa�pta�ma�ni).  IEn  cazul  î�n  care  tata� l  nu  utilizeaza�
cota paternala� , acește șa�pta�ma�ni de concediu expira�  de obicei.
Originala�  de  patru  șa�pta�ma�ni,  cota  de  paternitate  a  foșt
introdușa�  î�n  1993,  iar  școpul  șa�u  ește  de  a  conșolida  relat�ia
tata� lui  cu  copilul.  Aceșta  a  foșt  extinșa�  treptat  pa�na�  la  14
șa�pta�ma�ni  (pentru  fiecare  pa� rinte),  dar  a  redușa�  la  10
șa�pta�ma�ni de la șchimbarea de guvern î�n 2013. Data intra� rii î�n
vigoare: 2014
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Schema de asigurări sociale din Norvegia

Broș�ura�  privind  principalele  șișteme  de  așigura� ri  șociale
generale din Norvegia, care șunt Schema așigura� rilor nat�ionale,
Schema  de  alocat�ii  de  familie  ș� i  a  șiștemului  de  numerar
beneficiu pentru familii  cu copii mici.  Data intra� rii  î�n vigoare:
2014

Legea mediului de lucru

Noile reglementa� ri anti-dișcriminare ada�ugate la Legea privind
Mediul  de  lucru  protejeaza�  î�mpotriva  dișcrimina� rii  legate  de
piat�a muncii pe baza de gen ș� i origine etnica� , etc., precum ș� i pe
motive  de  handicap,  orientare  șexuala� ,  va� rșta�  ș� i  convingere
politica� .  Legea  așigura� ,  de  așemenea,  angajat�ilor  dreptul  la
concediu î�n timpul șarcinii ș� i al naș�terii. Data intra� rii î�n vigoare:
2005

Legea prestaţiilor în numerar

Schema de preștat�ii î�n numerar ofera�  o remunerat�ie î�n numerar
pa� rint�ilor care aleg șa�  aiba�  grija�  de copiii lor la domiciliu, î�n loc
de  plașarea  lor  î�ntr-o  gra�dinit�a� .  Aranjamentul,  de  la
introducerea șa î�n  1998,  a  foșt o cheștiune mult ș� i  vehement
dezba� tuta� . IEntreba� rile ridicate șunt î�n mare ma� șura�  î�n domeniul

65



„Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple”
Promotor de Proiect: Institutul de Medicină Legală Iaşi
Partener proiect: Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară
Programul:  CORAI - finanţat în Apelul Coerent din cadrul Programului RO10 - ,,Copii şi tineri aflaţi
în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru 
promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului 
Economic European (SEE), 2009 – 2014
Cod proiect: PEH064 ; Contract de finanţare: 31/H/SEE/01.07.2015

egalita� t�ii  de  gen,  cum ar  fi,  î�n  cazul  î�n  care  ma� șura  ar  putea
î�mpiedica progreșul î�n realizarea egalita� t�ii de gen, deoarece ește
î�n mare parte utilizata�  de femei, care fac uz de aceașta�  oferta� .
Data intra� rii î�n vigoare: 1998

Legea Căsătoriei

Aceșt  act  legișlativ  reglementeaza�  contractul  de  ca� șa� torie  î�n
Norvegia.  Modifica� rile  î�n  legea  ca� șa� toriei  au foșt  adoptate  de
Parlamentul  norvegian  (Stortinget)  la  17  iunie  2008.
Amendamentul  ofera�  perșoanelor  leșbiene  și  barbatilor  gay
dreptul  de  a  intra  î�n  ca� șa� torie  pe  aceeaș�i  baza�  ca  ș� i
heteroșexualii.  Amendamentele  au  intrat  î�n  vigoare  la  1
ianuarie 2009. Data intra� rii î�n vigoare: 2009

Legea pentru copii

Legea  reglementeaza� ,  printre  alte  lucruri  condit�iile  de
maternitate ș� i de paternitate.  Data intra� rii î�n vigoare : 1981

Legea privind drepturile celui mai mare copil (Odelsloven)

Legea acorda�  preferint�a�  rudelor î�n ceea ce priveș�te proprietatea
fermei ș� i ofera�  celui mai mare copil, indiferent de șex (pana in
1974 cel  mai  mare ba� iat),  prima alegere  î�n  preluarea fermei.
Dar,  cerceta� rile  arata�  ca�  pa� rint�ii  î�ncurajeaza�  ba� iet�ii  mult  mai
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frecvent deca� t fetele șa�  î�ș� i exercite drepturile ș� i șa�   preia ferma.
Ește  o  provocare  pentru  politicile  agricole  pentru  a  motiva
fetele  șa�  faca�  alegeri  conș�tiente  ș� i  șa�  utilizeze  drepturile  lor
allodiale. Legea ește ment�ionata�  î�n al doilea raport nat�ional al
Norvegiei  privind  Follow-up  al  Nat�iunilor  Unite  "a  patra
Conferint�a�  mondiala�  privind femeile, Beijing 1995. Data intra� rii
î�n vigoare: 2013

Reprezentarea  ambelor  sexe  în  toate  comitetele  oficiale
etc. (Secţiunea 21)

Legea  privind  egalitatea  de  gen  prevede  ca  fiecare  gen  ește
reprezentat  cu  cel  put�in  40  la  șuta�  din  membrii  tuturor
comișiilor  oficiale,  conșilii  de  adminiștrat�ie,  conșilii,  delegat�ii,
etc formate din patru membri șau mai mult. Comitetele etc. aleș� i
prin  reprezentare  proport�ionala�  șunt  șcutite.  Data  intra� rii  î�n
vigoare: 2005

Reguli de gen reprezentare în Legea administraţiei publice
locale din 2005

Ca  urmare  a  reglementa� rilor  emișe  î�n  conformitate  cu  Legea
adminiștrat�iei  publice  locale,  prevederile  referitoare  la
reprezentarea  ambelor  șexe  î�n  comitetele  oficiale  la  nivel
municipal ș� i judet�ean acum șe rega� șeșc î�n Legea adminiștrat�iei
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publice locale. IEn conformitate cu § 37 ș� i § 38 din lege, șexul ar
trebui  șa�  fie  luat  î�n  conșiderare  atunci  ca�nd  ește  ștabilit
organișmul. Data intra� rii î�n vigoare 1992

La  data  de  20 decembrie  2005,  Parlamentul  a  adoptat  o
prevedere penală privind abuzul domestic (secţiunea 219
din Codul penal). 

Prevederea a intrat  î�n  vigoare la data de 1 ianuarie 2006.  IEn
noua prevedere, terorizarea pe termen lung ș� i abuz de ca� tre un
agreșor  al  unor  rude  apropiate  conștituie  așpectul  penal  al
faptei. Dișpozit�ia penala�  va conșolida ștatutul juridic al femeilor,
deoarece  femeile  șunt  principalele  victime  ale  violent�ei
partenerului intim. Data intra� rii î�n vigoare 2005

Condiţii  pentru  o  perioadă  de  reflecţie  și  de  ședere
temporară în Norvegia

Victimelor traficului de fiint�e umane care nu șunt î�n mod legal
cu  domiciliul  î�n  Norvegia,  li  șe  poate  acorda  o  perioada�  de
reflect�ie de cel put�in 45 de zile. Aceșt lucru î�nșeamna�  ca�  orice
ordin de reșpingere ș� i de expulzare poate fi șușpendat. Pragul
pentru  acordarea  unei  perioade  de  reflect�ie  ește  î�n  mod
intent�ionat  șca� zut.  Ește  șuficient  ca  perșoana  î�n  cauza�  șe
preșupune a fi o victima�  a traficului de fiint�e umane ș� i trebuie șa�
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fie  dișpușe  șa�  accepte  ajutor  ș� i  informat�ii.  Data  intra� rii  î�n
vigoare: 2004

Legea cu privire la Centrele municipale pentru servicii de
criza (adăposturi)

Legea a intrat î�n vigoare la 1 ianuarie 2010. Scopul legii ește de
a  așigura  furnizarea  unui  șerviciu  bun  ș�i  a  unui  centru
cuprinza� tor  de  criza�  pentru  femei,  ba� rbat�i  ș� i  copii  care  șunt
șupuș�i  la  violent�a  î�n  familie  șau  amenint�at�i  cu  o  aștfel  de
violent�a� . Municipalitatea va așigura furnizarea unui șerviciu de
de tip centru de criza� , care poate fi utilizata�  de ca� tre perșoanele
care șunt șupușe violent�ei î�n familie șau amenint�ate cu o aștfel
de violent�a�  ș� i care au nevoie de conșiliere șau cazare temporara�
î�n condit�ii de șigurant�a� . Perșoanele fizice pot contacta șerviciul
de  centru  de  criza� ,  fa� ra�  o  șeșizare  șau  o  programare.  Data
intra� rii î�n vigoare: 2010

Orientări  etice  pentru  angajaţii  din  administraţie  care
interzic cumpărarea și acceptarea de servicii sexuale

IEn octombrie 2002, guvernul norvegian a hota� ra� t șa�  introduca�
orienta� ri  etice  pentru  funct�ionarii  publici  care  șa�  interzica�
achizit�ionarea ș� i acceptarea șerviciilor șexuale. Motivele pentru
aceașta�  rezolut�ie șunt problemele tot mai mari reprezentate de

69



„Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple”
Promotor de Proiect: Institutul de Medicină Legală Iaşi
Partener proiect: Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară
Programul:  CORAI - finanţat în Apelul Coerent din cadrul Programului RO10 - ,,Copii şi tineri aflaţi
în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru 
promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului 
Economic European (SEE), 2009 – 2014
Cod proiect: PEH064 ; Contract de finanţare: 31/H/SEE/01.07.2015

proștitut�ia internat�ionala�  ș� i traficul de femei ș� i copii î�n școpuri
șexuale. Data intra� rii î�n vigoare: 2002

Legea cu privire la Avort

Dreptul femeilor de a alege șa�  faca�  un avort ește reglementat
prin legea privind î�ntreruperea șarcinii din 1975. Atunci ca�nd a
foșt introdușa�  legea, femeia trebuia șa�  completeze o cerere, apoi
o comișie de medici șa�  decida�  î�n cazul î�n care un avort ar putea
fi acordat șau nu. IEn 1978, femeilor li șa acordat dreptul de a
decide daca�  șa�  puna�  capa� t șarcinii lor șau nu. Aceșt drept ește
limitat  î�n  timp,  ș� i  ește  valabil  pa�na�  la  șfa� rș� itul  celei  de  a
doua�șprezecea șa�pta�ma�ni  de șarcina� .  Data  intra� rii  î�n  vigoare:
1975

Legea privind drepturile omului

Legea  privind  drepturile  omului  șe  refera�  la  conșolidarea
drepturilor  omului  î�n  dreptul  norvegian.  Data  intra� rii  î�n
vigoare: 1999
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Legea de control al marketingului

Legea  prevede ca�  "Cel ce șe ocupa�  de marketing ș� i deșigner-ul
campaniei de piat�a�  șe așigura�  ca�  marketingul nu intra�  î�n conflict
cu  egalitatea  dintre  șexe  ș� i  ca�  nu  exploateaza�  corpul  unuia
dintre  șexe  șau   tranșmite  o  evaluare  ofenșatoare  șau
derogatorie  viș  a  viș  de  femei  șau  ba� rbat�i  ".  Data  intra� rii  î�n
vigoare: 2009

Câteva cifre si  statistici  cu privire la egalitatea de gen în
Norvegia -2014
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Infracţiunile și violenţa

Infract�iunile șunt o zona�  ștrict legata�  de gen. Aproape 10 la șuta
din  populatia  de  șex  mașculin  î�n  Norvegia  pește  va� rșta  de
ra� șpundere penala�  a foșt î�nregiștrata�  pentru una șau mai multe
infract�iuni î�n 2012. Proport�ia coreșpunza� toare pentru femei a
foșt ceva mai mult de 3 la șuta.  Cele mai multe dintre ele,  î�n
șpecial  femeile,  au comiș infract�iuni  mai put�in grave.  Femeile
primeșc, de așemenea, mai put�ine pedepșe cu î�nchișoarea.

Violent�a�  ește o infract�iune î�n Norvegia. Violent�a bazata�  pe gen
cuprinde  o  gama�  larga�  de  î�nca� lca� ri  ale  drepturilor  omului,
inclușiv abuz șexual, viol, violent�a�  domeștica� , agreșiune șexuala�
ș� i  ha� rt�uire,  trafic  ș� i  proștitut�ia  femeilor ș� i  copiilor,  precum ș� i
mai multe practici tradit�ionale da�una� toare.

Cea mai mare parte a femeilor șunt victime ale violent�ei bazate
pe gen. Pe parcurșul anului 2012, ș-au raportat un total de 2557
de cazuri de maltratare î�n relat�iile familiale. 77 la șuta�  dintre
victimele violent�ei î�n familie, inclușiv violent�a șevera�  î�n familie,
au foșt femei. Si 85 la șuta�  dintre victimele infract�iunilor șexuale
erau  femei.  Un  total  de  4718  infract�iuni  șexuale  au  foșt
raportate la polit�ie î�n 2013; cu 2,5 la șuta�  mai mult deca� t î�n anul
precedent.
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 IEn  Norvegia,  miș�carea  feminișta�  ș� i  cerceta� toarele  au  jucat
î�mpreuna�  un rol activ î�n plașarea problemei pe agenda șocio-
politica� .  S� i  violent�a  bazata�  pe  gen  a  ca� ș� tigat  treptat
recunoaș�terea  ca  o  problema�  șociala�  grava�  ș� i  o  problema�  de
intereș  pentru  ștat.  Violent�a  bazata�  pe  gen,  reflecta�  ș� i
conșolideaza�  inegalita� t�ile  dintre  ba� rbat�i  ș� i  femei,  compromite
șa�na� tatea, demnitatea, șecuritatea ș� i autonomia victimelor șale.
Violent�a î�mpotriva femeilor ș� i a copiilor ește acum recunoșcuta�
ca un obștacol î�n calea realiza� rii egalita� t�ii de gen î�n Norvegia. IEn
prezent,  violent�a  bazata�  pe  gen  șe  concentreaza�  așupra
așpectelor  ce  priveșc  etnia,  orientarea  șexuala� ,  va� rșta�  ș� i
dizabilita� t�i.

Guvernul norvegian ește î�n curș de dezvoltare ș� i elaborarea de
ma� șuri de eliminare ș� i prevenire a violent�ei bazate pe gen. Au
foșt dezvoltate mai multe planuri de act�iune. IEn implementarea
unei  aborda� ri  holiștice,  coordonate  ș� i  integrate  pentru
activitatea î�mpotriva violent�ei bazate pe gen, atent�ia trebuie șa�
șe acorde agreșorilor. 
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Discriminarea multiplă în legislaţia din Norvegia

Politicile de egalitate de influent�a�  europeana�  î�n Norvegia șunt î�n
prezent  î�n  proceșul  de  revizuire  a  legișlat�iei  ș� i  de  aplicare  a
egalita� t�ii de ca� tre organișmele lor.

Dezbaterea  politica�  a  foșt  caracterizata�  de  dorint�a  de  a
armoniza  ma�șurile  de  combatere  a  dișcrimina� rii  pe  diferite
motive de inegalitate, pentru a șimplifica legișlat�ia complexa�  ș� i
pentru  a  combate  dișcriminarea  multipla� .  Au  foșt  analizate
puterile ș� i pozit�ia aceștor agent�ii de promovare a egalita� t�ii ș� i a
legilor, precum ș� i pozit�ia aceștora viș a viș de interșect�ionalitate
șau a egalita� t�ii multidimenșionale.

Cele doua�  directive UE î�n domeniu, Directiva privind egalitatea
rașiala�  (2000/43 / CE) ș� i Directiva privind egalitatea ocuparea
fort�ei  de  munca�  (2000/78  /  CE),  au  șchimbat  legile  anti-
dișcriminare  ale  t�a� rilor.  Norvegia  (1998)  a  adoptat  legișlat�ia
anti-dișcriminare  care  interzice  dișcriminarea  pe  mai  multe
criterii. Norvegia a adoptat Legea î�mpotriva dișcrimina� rii etnice
î�n 2006. Domeniul de aplicare al aceștei legișlat�ii a foșt, totuș� i,
prelungita�  cu tranșpunerea directivelor UE. Anterior, Norvegia
ș-a ocupat de acește forme de dișcriminare, prin dișpozit�ii  de
drept  penal.  Directivele  UE  au  duș  la  legi  șeparate,  anti-
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dișcriminare.  Ma� șura a de a recunoaș�te  mai multe motive de
inegalitate a reprezentat o conșolidare clara�  a protect�iei î�n baza
orienta� rii  șexuale,  de  va� rșta�  ș� i  handicap.  Arhitectura  pentru
agent�iile de aplicare pentru rașa�  ș� i origine etnica�  a foșt extinș
prea î�n Norvegia. IEn Norvegia, Avocatul Poporului cu privire la
Egalitate  ș� i  Dișcriminare  ește primul  organișm de aplicare  î�n
care act�ioneaza�  î�mpotriva dișcrimina� rii pe mai multe criterii.

Pachetul celor șase legi primare care vizează discriminarea
în Norvegia este format din :

Legea privind egalitatea de gen (2013)

Legea privind anti-dișcriminare etnica�  (2013)

Legea  privind  Anti-dișcriminarea  pe  motive  de  acceșibilitate
(2013)

Legea cu privire la mediul de lucru (2013)

Legea  cu  privire  la  anti-dișcriminare  pe  motive  de  orientare
șexuala�  (2013)

Legea Avocatului Anti-dișcriminare (2005)
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IEn  luna  noiembrie  2015  a  apa� rut  o  noua�  propunere  pentru
introducerea  a  unui  cadru  global  pentru  combaterea
dișcrimina� rii. 

Aceașta�  propunere  ește  realizata�  pentru  un  cadru  juridic
cuprinza� tor  pentru  combaterea  dișcrimina� rii,  adica� :  un
inștrument juridic  -  a  foșt  din nou prezentat  ș� i  trimiș pentru
audieri publice. Noua propunere urmeaza liniile principale ale
unei propuneri șimilare fa� cuta�  î�n iulie 2009 de ca� tre o comișie
ștabilita�  de  ca� tre  guvern,  ș� i,  de  așemenea,  șe  bazeaza�  pe
trimiterile  ulterioare  realizate  din  organișme  conșultative,
inclușiv  șocietatea  civila� .  Dupa�  cum  a  exiștat  o  revizuire  ș� i
reactualizare  a  tuturor  legilor  de  dișcriminare  î�n  2013  (î�n
vigoare  î�ncepa�nd cu 1 ianuarie  2014),  propunerea legișlativa�
actuala�  cont�ine ca� teva elemente noi, aș�a cum ește î�n realitate o
aliniere  a  cinci  proiecte  de  lege  exiștente  î�ntr-un  șingur
inștrument juridic.

Propunerea î�n anșamblu cont�ine ca� teva elemente noi, care nu
șunt deja o parte a aplica� rii legișlative exiștente. Dișcriminarea
multipla� /  interșectionalitatea  va  fi  î�n  mod  expreș  inclușe  î�n
noua legișlat�ie.

Prezenta  propunere  nu  trateaza�  mecanișmele  de  punere  î�n
aplicare, ș� i, ca atare, nu abordeaza�  problema-cheie î�n Norvegia
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privind combaterea dișcrimina� rii; acceșul la juștit�ie ș� i remedii
concrete î�n cazurile î�n care are loc o dișcriminare.
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Capitolul 4 Concepte și legislaţie privind 
discriminarea multiplă în relaţie cu 
protecţia victimei în statele donatoare -
studiu de caz Islanda 

78



„Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple”
Promotor de Proiect: Institutul de Medicină Legală Iaşi
Partener proiect: Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară
Programul:  CORAI - finanţat în Apelul Coerent din cadrul Programului RO10 - ,,Copii şi tineri aflaţi
în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru 
promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului 
Economic European (SEE), 2009 – 2014
Cod proiect: PEH064 ; Contract de finanţare: 31/H/SEE/01.07.2015

Contextul  general 

Populat�ia  Ișlandei  ește  î�n  mare  parte  omogena�  ș� i
monoculturala� .  Din punct de vedere iștoric,  dișcriminarea cea
mai pronunt�ata�  a foșt pe motive de gen. Cu toate ca femeile din
Ișlanda șe  bucura�  de  un  ștandard relativ  ridicat  de  egalitate,
exișta�  î�nca�  o dihotomie care poate fi demonștrata�  î�ntre nivelul
ridicat de educat�ie ș� i califica� ri ș� i ștatutul lor pe piat�a fort�ei de
munca�  ș� i a șocieta� t�ii î�n anșamblu.

In  ultimii  ani,  un  dialog  conșolidat  drepturile  omului  a  aduș
pozit�ia diferitelor grupuri vulnerabile ș� i minorita� t�i î�n prim-plan.
Cu toate  aceștea,  un  ștudiu  recent  privind  atitudinile  fat�a�  de
egalitatea ș� i  dișcriminarea la  locul  de munca�  releva�  faptul  ca�
86%  dintre  cei  cheștionat�i  au  conșiderat  ca�  oamenii  au  foșt
dișcriminat�i  pe  unul  dintre  urma� toarele  motive:  șex (63,8%),
origine nat�ionala�  (55,1%), va� rșta (44,1 %), invaliditate (38,6%),
rașa (38,8%), orientare șexuala�  (22,4%) ș� i religie / convingeri
(20,5%).

Statutul juridic oficial al perșoanelor cu dizabilita� t�i  ește buna� ,
deș� i, î�n practica� , ei șufera�  î�n mod obiș�nuit o dișcriminare î�n ceea
ce priveș�te dreptul la educat�ie, locuint�e ș� i participarea la viat�a
publica� ,  ș� i  formeaza�  o  mare  parte  dintre  cei  care  tra� ieșc  î�n
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șa� ra� cie.  IEn  conformitate  cu  organizarea  ș� i  conducerea
drepturilor perșoanelor cu handicap, preștat�iile de invaliditate
nu șunt  adecvate  pentru o  viat�a�  demna� ,  ș� i  doar  un  șfert  din
perșoanele cu handicap șunt î�ncadrate î�n munca� .  Conștruct�iile
ș� i planificarea cla�dirilor publice neceșita�  reglementa� ri ca șa�  fie
acceșibile.  Statul  va  trebui  șa� -ș� i  ma� reașca�  finant�area  pentru
acește șervicii  ș� i  șa�  faca�  modifica� ri  legișlative  pentru a defini
ceea ce conștituie drepturi  minime ș� i  șervicii  adecvate atunci
ca�nd  vine  vorba  de  dreptul  de  a  beneficia  de  interpretare
lingviștica�  prin șemne.

Imigrant�ii  din  prima  ș� i  a  doua  generat�ie  au  reprezentat
aproximativ 10% din populat�ie la 1 ianuarie 2015, cu polonezii
care conștituie de departe cel mai mare grup - aproximativ 3%
din  populat�ie.  Anii  de  dezvoltare  î�nainte  de  pra�buș� irea
financiara�  din 2008 au î�nregiștrat o creș�tere fa� ra�  precedent a
imigrat�iei, iar la un moment dat lucra� torii ștra� ini au conștituit
10% din fort�a  de munca� .  Majoritatea erau ba� rbat�i  angajat�i  î�n
induștria conștruct�iilor. Mult�i au pierdut locurile de munca�  ș� i, ca
urmare  a  crizei  economice,  mai  mult�i  imigrant�i  șunt  acum
ș�omeri.  Exișta�  indicii  ca�  numa�rul  de  imigrant�i  care  cauta�
așiștent�a�  de  caritate  ește  î�n  creș�tere,  printre  alte  motive,
deoarece  aceș�tia  nu șunt  informat�i  î�n  mod  coreșpunza� tor  cu
privire la șerviciile de așiștent�a�  șociala�  publice.  
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Legislaţia principală

Ișlanda  ește  parte  la  Acordul  privind  Spat�iul  Economic
European (SEE) ș� i ește, prin urmare, obligata�  șa�  adopte acquiș-
ul  UE referitoare  la  piat�a  unica� .  Directivele  2000/43  /  CE  ș� i
2000/78 / CE nu au foșt î�ncorporate î�n Acordul privind SEE ș�i,
prin  urmare,  nu au foșt  tranșpușe î�n  dreptul  intern.  Comișia
Europeana�  nu  conșidera�  ca�  legișlat�ia  ișlandeza�  ca  fiind  î�n
conformitate  cu  directivele,  ș� i  ca�  "nici  o  protect�ie  detaliata�
î�mpotriva  dișcrimina� rii  nu  ește  așigurata�  pe  piat�a  fort�ei  de
munca�  ș� i nici nu exișta�  nici o legișlat�ie cuprinza� toare î�n vigoare
care  interzice  dișcriminarea pe  motive  de  origine  rașiala�  șau
etnica�  din afara piet�ei fort�ei de munca�  ".

 Motivele de dișcriminare reglementate î�n Conștitut�ia ișlandeza�
șunt  de  șex,  religie,  opinie,  origine  nat�ionala� ,  rașa� ,  culoare,
ștarea  financiara�  ș� i  așcendent�a� .  Lișta  ește  neexhauștiva� ,
deoarece, de așemenea, șe prevede ca�  șe așigura�  egalitatea î�n
fat�a legii ș� i fa� ra�  dișcriminare, indiferent de motivele ment�ionate
mai  șuș,  dar,  de  așemenea,  independent  de  "alt  ștatut",  care
poate fi interpretat ca incluza�nd va� rșta.

Singura  legișlat�ie  anti-dișcriminare  cuprinza� toare  î�n  vigoare
ește  Legea cu privire la egalitatea statutului și  drepturile
egale  de  femei  și  bărbaţi  Nr  10/2008 (Legea  privind
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egalitatea de gen), care ește î�n mare ma� șura� , î�n conformitate cu
acquiș-ul Uniunii Europene. Anti-dișcriminarea î�n alte domenii
ește elementara�  ș� i fragmentata� , deoarece doar ca� teva dișpozit�ii
generale  de  drept  care  rezulta�  din  prevederea  egalita� t�ii
conștitut�ionale  șunt  î�n  vigoare.  Dișpozit�iile  privind  egalitatea
ș� i  /  șau  anti-dișcriminare  î�n  ceea  ce  priveș�te  motivele
enumerate î�n Directivele 2000/43 / CE ș�i 2000/78 / CE, pot fi
ga� șite î�n legile privind afacerile perșoanelor î�n va� rșta� , precum ș� i
legile de modificare a legișlat�iei pentru a elimina dișcriminarea
î�mpotriva homoșexualilor ș� i a perșoanele tranșgender.

Legea  privind  afacerile  perșoanelor  cu  handicap,  garanteaza� ,
printre altele, dreptul la egalitate, dreptul de a primi așiștent�a�
pentru a fi permiș șa�  tra� iașca�  ș� i șa�  lucreze î�n șocietate, precum
ș�i dreptul la șerviciile nat�ionale ș� i municipale generale, precum
ș�i  acceșul  la  șpat�iile  publice  .  Legea  prevede,  de  așemenea,
pentru  ma�șuri  de  act�iune  pozitiva� :  perșoanele  cu  handicap
trebuie  șa�  aiba�  prioritate  fat�a�  de  alt�i  șolicitant�i  de  locuri  de
munca�  la  guvern atunci  ca�nd aceștea șunt la  fel  de calificate.
Prega� tirile pentru ratificarea Convent�iei ONU privind drepturile
perșoanelor cu handicap șunt î�n curș de deșfa� ș�urare.

Convenţia  europeană  a  drepturilor  omului, care  a  foșt
î�ncorporata�  î�n  dreptul  intern,  prevede  ca�  exercitarea
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drepturilor  ș� i  liberta� t�ilor  recunoșcute  î�n  ea  trebuie  șa�  fie
așigurata�  fa� ra�  nici o dișcriminare. 

Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului  a foșt, de
așemenea,  î�ncorporata�  î�n  legișlat�ia  nat�ionala� ,  care  ștabileș�te
dișpozit�ii  șimilare.  Codul  penal  general,  Legea  privind
procedura  adminiștrativa�  ș� i  actele  privind  ș�colile  primare,
media  ș�i  șervicii  poș�tale  ș� i  municipale  cont�in,  de  așemenea,
dișpozit�ii care ating egalita� t�ii ș� i nedișcrimina� rii. 

In  pluș,  Legea  privind  Acordul  privind  SEE interzice
dișcriminarea  bazata�  pe  ceta� t�enie  î�n  raport  cu  prevederile
acordului ș� i tranșpunerea directivelor UE relevante a conduș la
interzicerea dișcrimina� rii î�n ceea ce priveș�te ocuparea fort�ei de
munca�  temporare ș� i cu fract�iune de norma�  vș ocuparea fort�ei de
munca�  cu norma�  î�ntreaga� .

Lista legislaţiei principale de transpunere și de punere
în aplicare a directivelor

Tabel cu legișlat�ia relevanta�  care cont�ine prevederi î�mpotriva
dișcrimina� rii î�n domenii legate de directive.

 Conștitut�ia Republicii Ișlanda nr 33/1944 din 17.6.1944,
intrarea  î�n  vigoare  a  17.6.1944,  cele  mai  recente
modifica� ri  18.7.2013.  Motive  acoperite:  șex,  religie,
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opinie, origine nat�ionala� , rașa� , culoare, ștarea financiara� ,
deșcendent�a�  șau alt ștatut.

 Legea  care  î�ncorporeaza�  Convent�ia  europeana�  a
drepturilor  omului  î�n  dreptul  intern  nr  62/1994  din
19.5.1994,  intrarea  î�n  vigoare  a  30.5.1994,  cele  mai
recente modifica� ri 1.6.2010. Motive acoperite: șex, rașa� ,
culoare, limba� , religie, opinie politica�  șau de alta�  natura� ,
origine  nat�ionala�  șau  șociala� ,  apartenent�a�  la  o
minoritate  nat�ionala� ,  avere,  naș�tere  șau  orice  alta�
șituat�ie.

  Legea privind procedurile  adminiștrative nr 37/1993
din 30.4.1993, intrarea î�n vigoare a 1.1.1994,  cele mai
recente  modifica� ri  1.1.2013.  Motive  acoperite:  printre
altele,  rașa� ,  culoare,  origine  nat�ionala� ,  religie,  opinie
politica� , ștatut șocial ș� i originile familiale.

 Codul  penal  nr  19/1940  din  12.2.1940,  intrarea  î�n
vigoare  a  12.8.1940,  cele  mai  recente  modifica� ri
16.12.2015.  Motive  acoperite:  nat�ionalitate,  culoare,
rașa� ,  religie,  orientare  șexuala� ,  identitate  de  gen.
Domeniul  de  aplicare  material:  ha� rt�uirea  ș� i  dișcurșul
inștigator  la  ura� ,  șervicii  șau  furnizarea  de  bunuri,
acceșul  la  orice  zona�  publica�  șau  loc  deștinate  uzului
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public  general  ș� i  inșulte  publice  fat�a�  de  comunita� t�ile
religioașe.

 Legea privind ș�colile primare nr 91/2008 din 12.6.2008,
intrarea  î�n  vigoare  a  1.7.2008,  cele  mai  recente
modifica� ri  16.12.2015.  Motive  acoperite:  originea
nat�ionala� ,  șex, orientare șexuala� ,  de rezident�a� ,  de clașa�
șociala� ,  religie,  șa�na� tate,  dizabilitate  șau  alt  ștatut.
Domeniul de aplicare material: î�nva� t�a�ma�nt primar.

 Legea  privind  drepturile  pacient�ilor  nr  74/1997  din
28.5.1997,  intrarea  î�n  vigoare  a  1.7.1997,  cele  mai
recente  modifica� ri  1.1.2015.  Motive  acoperite:  șex,
religie, opinie, origine etnica� , rașa� , culoare, proprietate,
originile de familie șau alt ștatut. Domeniul de aplicare
material: acceșul la așiștent�a�  medicala� .

 Legea  Serviciilor  Poș�tale  nr  19/2002  din  3.3.2002,
intrarea  î�n  vigoare  a  18.3.2002,  cele  mai  recente
modifica� ri 30.9.2011. Motive acoperite: natura�  politica� ,
religioașa�  șau ideologica� .

 Legea  privind  mașș-media  nr  38/2011  din  20.4.2011,
intrarea  î�n  vigoare  a  21.4.2011,  cele  mai  recente
modifica� ri  12.4.2013.  Motive  acoperite:  rașa� ,  șex,
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orientare  șexuala� ,  religie,  nat�ionalitate,  opinie  șau
ștatutul cultural, șocial-economic șau altul î�n șocietate.

 Legea  privind  afacerile  perșoanelor  cu  handicap  nr
59/1992 de 2.6.1992, intrarea î�n vigoare a 1.9.1992, cele
mai  recente  modifica� ri  25.7.2015.  Motive  acoperite:
invaliditate. Domeniul de aplicare material: condit�iile de
viat�a� , de munca� , locuint�a� , așiștent�a� , educat�ie, etc.

 Legea  privind  drepturile  avocat�ilor  pentru  perșoanele
cu  dizabilita� t�i  Nr  88/2011  din  23.6.2011,  intrarea  î�n
vigoare  1.7.2011,  cele  mai  recente  modifica� ri
16.12.2015. Motive acoperite: invaliditate. Domeniul de
aplicare  material:  șervicii  șociale  ș�i  drepturile
perșoanelor cu handicap.

 Legea privind șerviciile municipale șociale nr 40/1991
de 27.3.1991, intrarea î�n vigoare a 18.3.2002, cele mai
recente  modifica� ri  16.5.2015.  Motive  acoperite:
invaliditate.  Domeniul  de  aplicare  material:  șervicii
șociale.

 Legea  privind  afacerile  va� rștnicilor  Nr  125/1999  de
31.12.1999,  intrarea  î�n  vigoare  a  11.1.2000,  cele  mai
recente  modifica� ri  1.1.2015.  Motive  acoperite:  va� rșta� .
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Domeniul  de  aplicare  material:  șervicii,  locuint�e,
așiștent�a�  medicala� , etc.

 Actul de modificare Legile referitoare la ștatutul juridic
al perșoanelor Homoșexuale nr. 65/2006 data intra� rii î�n
vigoare a 14.6.2006ș�  27.6.2006,  amendamente.  Motive
acoperite:  orientarea  șexuala� .  Domeniul  de  aplicare
material: egalitatea î�n fat�a legii î�n diverșe domenii.

 Legea  privind  așigurarea  de  penșie  obligatorie  ș� i
operat�iunile fondurilor de penșii Nr 129/1997 intra� rii î�n
vigoare  23.12.1997  1.7.1998,  cele  mai  recente
modifica� ri 1.10.2015. Motive acoperite: șa�na� tate, va� rșta,
ștarea civila� , dimenșiunea familiei șau șex. Domeniul de
aplicare  material:  nedișcriminarea  î�n  acceșul  la
șiștemele de penșii ocupat�ionale.

 Legea  privind  condit�iile  de  angajare  ș� i  de  penșii  Nr
55/1980 de 9.6.1980 intra� rii î�n vigoare 16.6.1980, cele
mai  recente  modifica� ri  30.6.2010.  Motive  acoperite:
șexul, nat�ionalitatea ș� i durata contractului. Domeniul de
aplicare material: non-dișcriminarea î�n ceea ce priveș�te
ocuparea fort�ei de munca� .
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 Legea  care  î�ncorporeaza�  Convent�ia  cu  privire  la
Drepturile  Copilului  î�n  dreptul  intern nr  19/2013  din
20.2.2013,  intrarea  î�n  vigoare  a  6.3.2013,  fa� ra�
amendamente.  Motive  acoperite:  rașa� ,  culoare,  șex,
limba� , religie, opinie politica�  șau de alta�  natura� , origine
nat�ionala� ,  etnica�  șau  șociala� ,  proprietate,  dizabilitate,
naș�tere șau alt ștatut.

 Principii și definiţii principale

Definit�iile ștabilite î�n directive nu au foșt tranșpușe î�n dreptul
intern. Nu exișta�  definit�ii  clare ale motivelor protejate care șe
rega�șeșc î�n legișlat�ia nat�ionala� , precum definit�iile dișcrimina� rii
directe  ș� i  indirecte,  ha� rt�uirea,  victimizarea,  inștigarea  la
dișcriminare lipșeșc î�n aceșt context. Nu exișta�  except�ii permișe
î�n  mod  explicit  pentru  organizat�iile  religioașe,  iar  legea  nu
prevede nimic cu privire la cerint�ele profeșionale "autentice" ș� i
"determinare". Anumite except�ii î�n ceea ce priveș�te cerint�ele de
va� rșta�  ș� i de aptitudini fizice șe rega� șeșc î�n legișlat�ia nat�ionala� ,
de exemplu care reglementeaza�  pe cei care lucreaza�  î�n calitate
de  ofit�eri  de  polit�ie,  pompieri  ș� i  gardieni.  Nu  exișta�  norme
nat�ionale care abordeaza�  dișcriminarea multipla�  ș� i nici un caz
nu a foșt adjudecat care șe ocupa�  cu aștfel de șituat�ii.
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Organismele de promovare a egalităţii

Nici un organișm de egalitate nu a foșt ștabilit pentru a promova
egalitatea  ș� i  nedișcriminarea  pe  motive  de  rașa�  șau  origine
etnica� ,  religie  șau  convingeri,  va� rșta� ,  handicap  șau  orientare
șexuala� .  Nici  Comisia  pentru  drepturile  omului nu  a  foșt
ștabilit  ca  ș� i  organișm  unic  de  egalitate,  iar  Centrul  pentru
egalitatea de gen, șe ocupa�  doar de dimenșiunea de gen.

Avocatul  Poporului  Parlamentar poate  trata  cazurile
referitoare  la  egalitatea  ș� i  /  șau  o  dișcriminare  î�n  ceea  ce
priveș�te procedura adminiștrativa� .

Centrul  pentru Drepturile  Omului  din Islanda ș� i-a  așumat
multe dintre funct�iile unei inștitut�ii nat�ionale pentru drepturile
omului (NHRI), deș� i fa� ra�  competent�e relevante, independent�a ș� i
finant�area au foșt ștabilite prin ștatut.

Centrul Multicultural ește î�nșa� rcinat cu facilitarea comunica� rii
î�ntre  indivizi  din  medii  diferite,  precum  ș� i  î�mbuna� ta� t�irea
șerviciilor oferite ceta� t�enilor ștra� ini care locuieșc î�n Ișlanda ș� i
celor intereșat�i  șa�  șe  mute î�n  Ișlanda.  Centrul  ofera�  așiștent�a�
pentru  cei  care  cauta�  informat�ii  deșpre  viat�a  de  zi  cu  zi  î�n
Ișlanda,  ofera�  informat�ii  cu privire  la  adminiștrare  ș� i  ește de
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șerviciu  ceta� t�enilor  ștra� ini  șe  deplașeaza�  î�nșpre  șau  dinșpre
t�ara� .

Activități relevante în ultimii ani

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Activităţi care urmăresc 
sprijinirea grupurilor 
vulnerabile (de exemplu, 
prin training-uri)

nu nu nu nu nu nu

Activităţi care urmăresc să 
sprijine angajatorii și 
prestatorii de servicii (de 
exemplu, prin training-uri, 
materiale de îndrumare, 
sprijin practic, etc.)

nu nu nu nu nu nu

Activităţi de comunicare (de 
exemplu, campanii de 
sensibilizare)

nu nu nu nu nu nu

Recomandări privind 
problemele de discriminare

da da da da da da

Publicaţii și rapoarte nu nu nu nu nu nu

Proiecte de cercetare 
(inclusiv anchete)

nu nu nu nu nu nu
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Coordonarea la nivel naţional

Minișterul  Protect�iei  Sociale  ș� i  Minișterul  de  Interne  șunt
reșponșabile de coordonarea problemelor privind combaterea
dișcrimina� rii  î�n  ceea  ce  priveș�te  motivele  reglementate  de
Directivele 2000/43 / CE ș� i 2000/78 / CE. Nu exișta�  î�n prezent
nici  un  plan  de  act�iune  privind  combaterea  dișcrimina� rii  î�n
vigoare  ș� i  șe  lucreaza�  la  o  lege  cuprinza� toare  î�mpotriva
dișcrimina� rii a foșt î�n curș de deșfa� ș�urare pentru mai mult�i ani. 

Actualul  miniștru  al  Buna� șta� rii  a  promiș  șa�  prezinte  doua�
proiecte  de  lege  anti-dișcriminare,  î�n  2014,  care  acopera�
domeniul  de  aplicare  perșonal  ș�i  material  al  directivelor,  dar
aceștea nu ș-au materializat. Apoi, ea a avut î�n vedere ca�  aceștea
vor fi  prezentate î�n Althing (Parlamentul Ișlandei), î�n toamna
anului 2015. Aceșt lucru nu ș-a dovedit viabil, dar legile șunt pe
lișta Guvernului ș� i a proiectelor de acte normative care urmeaza�
șa�  fie prezentat î�n șeșiunea din prima�vara�  a parlamentului. Se
are î�n vedere faptul ca�  legile vor acoperi domeniul de aplicare
material ș� i perșonal al directivelor UE. Nu ește clar de ce legile
anti-dișcriminare nu au reuș�it șa�  șe materializeze an dupa�  an,
deoarece problema nu pare a fi foarte controverșata�  politic.
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Introducere legislaţie cu privire la violenţa asupra 
femeii în Islanda

IEn 2006, guvernul ișlandez a adoptat un plan de act�iune pentru
ma� șurile de combatere a violent�ei î�mpotriva femeilor î�n relat�iile
intime,  bazate  pe  conceptul  ca�  violent�a  î�mpotriva  femeilor
afecteaza�  pe  toata�  lumea  î�n  șocietate  ș� i  nu  va  fi  tolerata� .
Obiectivul  planului  a  foșt  de  a  preveni  violent�a  î�mpotriva
femeilor,  pentru  a  șpori  opt�iunile  pentru  femeile  care  șunt
șupușe violent�ei ș�i copiii lor, ș� i de a ajuta oamenii șa�  î�nceteze
comportamentul violent. 

Propuneri de măsuri guvernamentale

Planul  guvernului  pentru  ma�șurile  de  combatere  a  violent�ei
î�mpotriva femeilor î�n relat�iile intime șe bazeaza�  pe conceptul ca�
violent�a î�mpotriva femeilor afecteaza�  toata�  șocietatea ș� i nu va fi
tolerata� .  Obiectivul  planului  ește  acela  de  a  preveni  violent�a
î�mpotriva femeii,  pentru a șpori opt�iunile pentru femeile care
șunt șupușe violent�ei ș� i a copiilor lor.

Politica guvernului cu privire la aceașta�  problema�  șe bazeaza�  pe
o viziune globala�  ș� i ma� șuri coordonate. autorita� t�ile nat�ionale ș� i
locale  ș�i  ONG-urile  ar  trebui  șa�  lucreze  î�mpreuna�  pentru  a
prevenirea  violent�ei  î�mpotriva  femeilor  ș� i  șa�  conșolideze
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ma�șurile de șușt�inere. Fonduri șpeciale ar trebui șa�  fie alocate
pentru aceașta�  problema� . Pornind de la rezultatele cerceta� rilor
fa� cute î�n 2008 ș� i 2010 î�n Ișlanda șe ajunge la concluzia ca�  exișta�
neceșitatea unor modifica� ri la legișlat�ie.

Drepturile victimelor violului și abuzului domestic 

In  timp  ce  violul  poate  fi  pedepșita�  cu  pa�na�  la  16  ani  de
î�nchișoare,  pedeapșa  tipica�  nu  depa�ș�eș�te  trei  ani.  Au  exiștat
pla�ngeri ca� ,  î�n cazuri de viol,  șarcina probei ește ata� t  de grea
î�nca� t  deșcurajeaza�  raportarea  ș� i  urma�rirea  penala�  a  aceștor
infract�iuni.  Cu  toate  ca�  pedeapșa  pentru  violent�a  domeștica�
poate fi, de așemenea, de pa�na�  la 16 ani de î�nchișoare, cu legea
care permite judeca� torilor "șa�  ma� reașca�  pedepșele perșoanelor
care  comit  violent�a�  î�mpotriva  perșoanelor  cu  care  au avut  o
relat�ie  interna�  șau  o  alta�  lega� tura�  ștra�nșa� ,"  nu  au  exiștat
raportate  cazuri  de  violent�a�  domeștica�  î�n  ultimii  ani  î�n  care
șentint�ele  au  foșt  majorate.  Mai  mult  deca� t  ata� t,  numa� rul  de
femei  care  cauta�  ajutor  medical  ș� i  conșiliere  î�n  urma
incidentelor interne depa� ș�eș�te î�n mod șemnificativ numa�rul de
raportare a unor aștfel de incidente, iar unii obșervatori explica
aceșt  lucru  prin  indicarea  rarita� t�ii  unor  condamna�ri  reale  ș� i
șentint�ele permișive pentru cei condamnat�i. 
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Legea ișlandeza�  defineș�te ha� rt�uirea șexuala�  î�n șenș foarte larg,
î�n eșent�a� ,  inclușiv orice activitate care ește perceputa�  ca fiind
lipșita�  de reșpect. Cei care șe conșidera�  ca�  au foșt ha� rt�uit�i pot
raporta incidente comișiei de reclamat�ii cu privire la egalitate.
IEn  timp  ce  inștant�ele  ișlandeze  au  competent�a  de  a  emite
ordinul  de  reștrict�ie,  criticii  ș-au pla�nș  de  faptul  ca�  aștfel  de
ordine  nu  au  avut  efectul  școntat,  deoarece  aceștea  au  foșt
acordate  prea  rar  ș�i  a  durat  prea  mult  pentru  a  fi  emișe.
Victimele ha� rt�uirii  șexuale au dreptul  de a fi  reprezentate de
ca� tre avocat�i, dar cele mai multe aștfel de victime nu aleg șa�  ia
ma� șuri legale. 
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Capitolul 5 Concepte și legislaţie privind 
discriminarea multiplă în relaţie cu 
protecţia victimei în legislaţia naţională -
studiu de caz Malta
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Concepte și legislaţie privind discriminarea multiplă în
relaţie  cu  protecţia  victimei  în  legislaţia  naţională  -
studiu de caz Malta

Comisia Națională pentru Promovarea Egalității (NCPE) are
mișiunea de a proteja egalitatea, prin inveștigarea pla�ngerilor,
șenșibilizarea  ș� i  dișeminarea  de  informat�ii  cu  privire  la
drepturile ș� i reșponșabilita� t�ile șale prin campanii de informare
ș�i inștruire; propuna�nd ș� i oferind feedback politicilor; lucra�nd
î�n  ret�ea  cu  diferite  pa� rt�i  intereșate;  efectua�nd  cerceta� ri;
acorda�nd așiștent�a�  publicului larg.

Scurt istoric

NCPE ește un organișm pentru promovarea egalita� t�ii  ș� i  a foșt
î�nfiint�at î�n 2004 î�n temeiul capitolului 456 din Legișlat�ia Maltei,
Legea  pentru  Egalitatea  î�ntre  Ba� rbat�i  ș� i  femei.  IEn  anul  2004,
mișiunea NCPE a acoperit egalitatea pe baza reșponșabilita� t�ilor
familiale ș� i de gen î�n ocuparea fort�ei de munca�  ș� i al educat�iei.
Mandatul  NCPE  a  foșt  extinș  pentru  a  include  egalitatea  î�n
furnizarea de bunuri ș� i șervicii pe baza de rașa�  ș� i origine etnica�
prin  Regulamentele  privind  tratamentul  egal  al  perșoanelor,
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acceșul la bunuri ș� i șervicii ș� i furnizarea aceștora (egalitatea de
tratament).  

Prin modifica� ri  î�n  legișlat�ia  privind egalitatea  î�ntre ba� rbat�i  ș� i
femeii, mișiunea NCPE a foșt extinșa�  î�n 2012 ș� i 2015. Aceașta
acopera�  î�n  prezent  dișcriminarea  pe  motive  de  gen,
reșponșabilita� t�ile  familiale,  religie  șau  convingeri,  va� rșta� ,
orientare șexuala�  ș� i de rașa� , de origine/ etnie, identitatea de gen
ș�i libertatea de expreșie, î�n munca� , precum ș� i acceșul la educat�ie
ș� i orientare profeșionala�  ș� i de ca� tre ba�nci ș� i inștitut�ii financiare
(î�n acordarea orica� rei șprijin pentru î�nfiint�area, dotarea șau î�n
lanșarea  șau  extinderea  orica� rei  afaceri  șau  perșoana  care
deșfa� ș�oara�  o  activitate  independenta� ).  IEn  conformitate  cu
atribut�iile  șale,  de așemenea,  NCPE lucreaza�  pentru a proteja
egalitatea de tratament pe motive de gen, precum ș� i de rașa�  șau
origine etnica�  î�n acceșul la ș� i furnizarea de bunuri ș� i șervicii.

IEn  pluș,  î�ncepa�nd  cu  luna  mai  2016  Regulamentele  privind
libera circulat�ie a lucra� torilor î�n UE a devenit parte a mișiunii
NCPE  prin  virtutea  Legii  173  din  2016,  pentru  exercitarea
drepturilor conferite lucra� torilor (Libertatea de circulat�ie). 
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Activități relevante în ultimii ani
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Activităţi care 
urmăresc sprijinirea 
grupurilor vulnerabile
(de exemplu, prin 
training-uri)

da da da da da da

Activităţi care 
urmăresc să sprijine 
angajatorii și 
prestatorii de servicii 
(de exemplu, prin 
training-uri, materiale 
de îndrumare, sprijin 
practic, etc.)

da da da da da da

Activităţi de 
comunicare (de 
exemplu, campanii de 
sensibilizare)

da da da da da da

Recomandări privind 
problemele de 
discriminare

da da da da da da

Publicaţii și rapoarte da da da da da da

Proiecte de cercetare 
(inclusiv anchete)

da da da da da da
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Inștitut�ia are un mandat de a șe ocupa de:

 Violent�a î�mpotriva femeilor

 Sex / gen ș� i de reșponșabilita� t�i î�n familie, orientare 
șexuala� , va� rșta� , religie șau convingeri, originea rașiala�  
șau etnica� , identitatea de gen ș� i de exprimare de gen șau 
de caracterișticile șexuale î�n ca�mpul muncii; ba�nci ș� i 
inștitut�ii financiare, precum ș� i educat�ia ș� i formarea 
profeșionala� ; origine etnica�  / rașiala�  ș� i de gen î�n 
furnizarea de bunuri ș� i șervicii ș� i furnizarea aceștora; 
Libera circulat�ie a lucra� torilor.
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Domeniile  de  reșponșabilitate  ș� i  temeiurile  de  inveștigare  a
dișcrimina� rii aflate î�n șubordinea Comișiei șunt urma� toarele:

Domenii 
acoperite

Locu
ri de

munc
ă

Educaţi
e

Locuinţ
e

Protecţi
e socială

și
sănătate

Bunuri
și

servici
i

Altele*

Gen da da da da da da
Egalitate de 
gen

da da nu nu nu da

Origine 
etnica�  ș� i 
rașiala�

da da da da da da

Va� rșta� da da nu nu nu da
Dizabilitate nu nu nu nu nu da
Orientare 
șexuala�

da da nu nu nu da

Religie ș� i 
credint�e

da da nu nu nu da
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Altele*-  Băncile  şi  instituţiile  financiare  în  acordarea  oricărei
facilităţi în stabilirea sau extinderea oricărei afaceri

Malta -Modele de bune practici -  Marca certificată în
domeniul egalităţii -EQUALITY MARK

Comișia  Nat�ionala�  pentru  Promovarea  Egalita� t�ii  (NCPE)  a
î�nfiint�at  Marca certificată în domeniul egalității -EQUALITY
MARK  –  ea  ește  acordat  companiilor  care  cu  adeva� rat
î�ncurajeaza�  egalitatea  de  gen  î�n  politicile  ș� i  practicile  lor  de
lucru. Aceașta certificare premiaza�  angajatorii care promoveaza�
ș�anșele  egale  ș� i  care  au  inștituit  init�iative  care  trec  pește
minimul  cerut  de  lege  î�n  domeniul  egalita� t�ii  de  gen  ș� i  î�n
ocuparea fort�ei de munca�  ș� i î�n furnizarea de bunuri ș� i șervicii.

Context social
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Marca certificată în domeniul egalității -EQUALITY MARK î�ș� i
propune șa�  abordeze provoca� rile î�n domeniul egalita� t�ii de gen ș� i
a  ocupa� rii  fort�ei  de  munca�  î�n  Malta,  ș� i  anume:  rata  de
participare a femeilor î�n ocuparea fort�ei de munca� , care, deș� i î�n
creș�tere, ește î�nca�  relativ șca�zuta�  ș� i o piat�a�  a muncii șegregate
pe șexe î�n  cazul  î�n  care  un procent  ridicat  dintre  femei  șunt
angajate  î�n  șectoare  șlab  remunerate.  Marca  promoveaza�
egalitatea  de  participare  a  femeilor  la  ș� i  avanșarea  pe  piat�a
fort�ei  de  munca�  ș� i  de  cariera�  pentru  femei.  Aceașta  a  foșt
dezvoltata�  pentru a abilita mai mult�i angajatori, pentru a șpori
angajamentul  fat�a�  de egalitatea  de gen ș� i  șa�  puna�  î�n  aplicare
bunele practici î�n aceșt șenș.

Cerinte tehnice

Companiile pot utiliza logo-ul Marca certificată în domeniul 
egalității -EQUALITY MARK  î�n urma unei evalua� ri pe criterii 
ștabilite. IEn timpul proceșului de certificare, NCPE șe așigura�  ca�  
organizat�ia:

 Implementeaza�  principii de egalitate î�n materie de 
recrutare
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 Promoveaza�  anunt�uri ș� i documente incluzive pentru 
problemele de gen 

 Nu face nici o dișcriminare pe baza�  de gen î�n 
oportunita� t�ile de formare oferite perșonalului

 Se ștra�duiește șa dezvolte un loc de munca�  libere de 
dișcriminare ș� i de ha� rt�uire prin intermediul punerii î�n 
aplicare a politicilor privind egalitatea ș� i ha� rt�uirea 
șexuala� , care includ proceduri de raportare interna�  
pentru cazurile de dișcriminare ș� i ha� rt�uire șexuala�

 Oferte ma� șuri prietenoașe pentru familie, cum ar fi 
telelucrul, ore flexibile ș�i ore redușe

 Deșemneaza�  un reprezentant î�n problematica egalitata� t�ii
șau un Comitet pentru Egalitate î�n cadrul companiei care
integreaza�  politicile / practicile ș� i șerveș�te ca punct de 
referint�a�  pentru angajat�ii care doreșc șa�  dișcute orice 
problema�  legata�  de egalitatea de gen

 Ofera�  șalarii egale pentru munca�  de valoare egala�

 Aplica�  ștandarde de egalitate î�n furnizarea de bunuri ș� i 
șervicii
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Conceptul  de  discriminare  multiplă  în  legislaţia
malteză

Legea malteza�  nu cont�ine nici o prevedere șpecifica�  care
șe refera�  la șituat�ia dișcrimina� rii multiple ș�i nu pare a fi nici un
plan de adoptare a unor aștfel de norme. IEn ciuda aceștui fapt,
nu  exișta�  reștrict�ii  legale  care  șa�  î�mpiedice  o  perșoana�  șa�
șușt�ina� ,  dișcriminarea pe unul șau mai multe motive conform
uneia șau mai multor legi.

Exișta� , totuș� i, o conș�tientizare tot mai mare pe mai multe
cazuri  de  dișcriminare.  IEn  raportul  șa�u  din  2012,  NCPE  ș-a
referit  la  ret�eaua  ștabilita�  de  expert�i  șocio-economici  care
lucreaza�  î�n  domeniul  antidișcrimina� rii  pe  motive  de  rașa�  ș� i
origine  etnica� ,  religie  șau  convingeri,  va� rșta� ,  dizabilitate,
orientare șexuala� , precum ș� i cu privire la dișcriminarea bazata�
pe  multiple  motive.  Unul  dintre  obiectivele  principale  ale
aceștei  ret�ele  ește  de  a  oferi  Comișiei  Europene  o  analiza
informata�  cu privire la șituat�iile nat�ionale ș� i evolut�ia politicilor
î�n  ceea  ce  priveș�te  dișcriminarea  pe  motive  de  va� rșta� ,
dizabilitate,  etnie  șau  origine,  orientare  șexuala� ,  religie  șau
convingeri ș� i dișcriminarea pe motive multiple. 

Ca  parte  a  proiectului  (2007  -2013)  PROGRESS,  Guvernul  a
lanșat î�n mai 2013 un proiect de cercetare intitulat "Participare,
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incluziune  ș� i  acceșibilitate"  pentru  a  analiza  șituat�ia  actuala�
privind  dizabilitatea  î�n  Malta,  cercetarea  fiind  concentrata�
așupra  educat�iei,  ocupa� rii  fort�ei  de  munca� ,  dișcrimina� rii,
participa� rii î�n viat�a politica�  ș� i dișcriminarea multipla� .

Nu  au  exiștat  cazuri  de  dișcriminare  multiple  adușe  î�n  fat�a
inștant�elor nat�ionale, ș� i nu exișta�  nici un mod public materiale
dișponibile  conform ca� rora  orice  alt  organișm de judecata�  î�n
Malta a geștionat mai multe cazuri de dișcriminare multipla� . 

IEn  ceea  ce  priveș�te  discriminarea  directă,  legișlat�ia
malteza�  face urma� toarele diștinct�ii șpeciale:

Directiva  legala�  461 din 2004 emișa�  î�n conformitate cu Legea
pentru ocuparea fort�ei de munca�  ș� i  pentru Relat�ii  Induștriale,
2002, prevede interzicerea dișcrimina� rii directe. Regulamentul
3 (2) litera (a) prevede ca�  tratamentul dișcriminatoriu direct șe
produce atunci ca�nd o perșoana�  ește tratata�  mai put�in favorabil
deca� t ește, a foșt, șau ar fi tratata�  î�ntr-o șituat�ie comparabila�  pe
baza unuia dintre motivele ment�ionate î�n reglementarea (1) din
prezentul  regulament.  Aceașta�  dișpozit�ie  ește  preluata�  din
articolul  3  din  Directiva�  ș� i,  prin  urmare,  ește  compatibila�  cu
aceștea.
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IEn  ceea  ce  priveș�te  Ordinul  pentru  tratamentul  egal  al
perșoanelor din 2007 "dișcriminare" î�nșeamna�  o dișcriminare
directa�  șau indirecta� , bazata�  pe rașa�  șau origine etnica� .

IEn ceea ce priveș�te ordinul 2007  articolul 2 alineatul (2) din
2007 , „dișcriminarea directa�  șe produce atunci ca�nd o perșoana�
ește tratata�  mai put�in favorabil deca� t o alta�  perșoana�  care ește,
a foșt, șau ar fi tratata�  î�ntr-o șituat�ie comparabila�  ș� i șe conșidera�
o dișcriminare indirecta�  șa�  apara�  î�n cazul î�n care o dișpozit�ie
aparent neutra� ,  un criteriu șau o practica�  ar pune o perșoana�
î�ntr-un anumit dezavantaj,  î�n comparat�ie cu alte perșoane, cu
except�ia cazului î�n aceașta�  dișpozit�ie, aceșt criteriu șau aceașta�
practica�  ește juștificata�  î�n mod obiectiv de un școp legitim, iar
mijloacele de realizare a aceștui obiectiv șunt coreșpunza� toare
ș� i neceșare.”

Legea pentru Egalitatea între bărbaţi și femei din 2003 nu
face  referire  directa�  la  o  dișcriminare  directa�  șau  indirecta� ,
altele deca� t î�n cazul î�n care șe face referire la utilizarea probelor
ștatiștice î�n dovedirea dișcrimina� rii indirecte. Cu toate aceștea,
î�n ceea ce priveș�te articolul 2 "dișcriminare" ește definit ca fiind
o dișcriminare bazata�  pe șex șau din cauza reșponșabilita� t�ilor
familiale,  orientare  șexuala� ,  va� rșta� ,  religie  șau  convingeri,
originea  rașiala�  șau  etnica� ,  șau  identitatea  de  gen  ș� i  include
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tratamentul unei perșoane î�ntr-un mod mai put�in favorabil mod
deca� t o alta�  perșoana�  care ește, a foșt șau ar fi tratate pe acește
motive. IEn șenșul prezentei legi, dișcriminarea include oferirea
de tratament mai put�in favorabil, î�n mod direct șau indirect, la
ba� rbat�i  ș� i  femei,  pe  baza  șexului  lor,  șau  din  cauza
reșponșabilita� t�ilor  familiale  șau  din  cauza  orienta� rii  șexuale,
va� rșta� ,  religie  șau  convingeri,  rașiala�  șau  origine  etnica�  șau
identitate  de  gen;  precum  ș�i  orice  tratament  bazat  pe  o
dișpozit�ie,  un criteriu șau o practica�  care ar pune o perșoana�
î�ntr-un anume dezavantaj,  î�n comparat�ie cu perșoanele de alt
șex șau orientare șexuala� ,  va� rșta� ,  religie  șau credint�a� ,  origine
rașiala�  șau etnica� , șau identitatea de gen, cu except�ia cazului î�n
dișpozit�ia  ment�ionata� ,  criteriu  șau  practica�  ește  adecvata�  ș� i
neceșara�  ș� i  poate fi  juștificata�  de factori  obiectivi  care nu au
lega� tura�  cu  șexul.  Mai  mult  deca� t  ata� t,  dișcriminarea  include
tratarea  unor  ba� rbat�i  ș� i  femei,  mai  put�in  favorabil,  pe  baza
ștatutului  de  pa� rinte,  reșponșabilitatea  de  familie  șau pentru
alte motive legate de șex, ș� i, orientare șexuala� , religie va� rșta�  șau
convingeri, rașa�  șau origine etnica�  șau identitate de gen.

Legea pentru Egalitatea ș�anșelor (perșoanele cu dizabilita� t�i) din
2000, nu face nici o referire expreșa�  la dișcriminarea directa�  ș� i
indirecta� .  De  fapt,  aș�a  cum șe  vede  mai  șuș,  nu exișta�  nici  o
definit�ie  șpecifica�  a  dișcrimina� rii  șau  un  tratament
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dișcriminatoriu î�n lege. IEn șchimb, exișta�  o lișta�  a aceștor cazuri,
care șunt conșiderate a conștitui o dișcriminare î�n temeiul Legii.
dișcriminare  directa�  ește  interzișa�  î�n  mod  clar  î�n  temeiul
articolelor 3, 5 ș� i 6.

Articolul  3  trateaza�  dișcriminarea  de  handicap  î�n  ceea  ce
priveș�te un tratament mai put�in favorabil:

"(1)O  perșoana�  dișcrimineaza�  o  alta�  perșoana� ,  pe  motiv  de
handicap,  î�n  orice  circumștant�e  relevante  î�n  șenșul  orica� rei
dișpozit�ii a prezentului act, î�n cazul î�n care:

• î�n circumștant�e care șunt șimilare șau nu diferite material, el
trateaza�  șau  î�ș� i  propune  șa�  trateze  o  perșoana� ,  care  are  un
handicap,  mai  put�in  favorabil  deca� t  trateaza�  șau  ar  trata  o
perșoana�  care nu are o aștfel de dizabilitate; șau

• el trateaza�  șau î�ș� i  propune șa�  trateze o perșoana�  mai put�in
favorabil, pe baza unei caracteriștici care, î�n general, apartine,
perșoanelor care au un aștfel de handicap șau o caracteriștica�
preșupune ca�  ește, î�n general, imputata�  perșoanelor care au un
aștfel de handicap."

IEn  ceea  ce  priveș�te  articolul  5,  dișcriminarea  pe  motiv  de
handicap  ar  putea  apa� rea,  de  așemenea,  î�n  cazul  î�n  care
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perșoana  cu  handicap  ește  tratata�  mai  put�in  favorabil  deca� t
altele, deoarece el / ea ește î�nșot�ita�  de șau are orice mijloc de
așiștent�a� .  Legea  da�  urma� toarea  definit�ie  a  mijloacelor  de
așiștent�a� , ca orice dișpozitiv paliativ șau terapeutic, orice aparat
protetice, șau orice alt aparat șau mijloace, inclușiv animalele
antrenate, care pot fi șolicitate de ca� tre o perșoana�  cu handicap
î�n mod șpecific din cauza aceștui handicap. 

Articolul  6  șe  refera�  la  faptul  ca�  dișcriminarea  la  care  o
perșoana�  poate fi șupușa�  datorita�  faptului ca�  el / ea ește î�nșot�it
de un așiștent din cauza handicapului lui / ei:

"O  perșoana�  dișcrimineaza�  o  alta�  perșoana� ,  pe  motiv  de
handicap î�n cazul î�n care trateaza�  șau î�ș� i propune șa�  trateze o
alta�  perșoana� ,  mai  put�in favorabil  deca� t  trateaza�  șau ar trata
alte  perșoane  care  nu  au  o  aștfel  de  dizabilitate,  din  cauza
faptului ca�  o aștfel de perșoana�  ește î�nșot�ita�  de:

• un interpret; șau

• un cititor; șau

• un așiștent; șau

• un î�ngrijitor,
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care ofera�  interpretare,  citire șau de alte șervicii  de aceșt tip
unor altfel de perșoane, din cauza handicapului unor aștfel de
alte perșoane șau din cauza orica� rei cheștiuni legata�  de aceșt
fapt,  indiferent  daca�  ește  șau  nu  practica  de  a  trata  orice
perșoana�  care  ește  î�nșot�ita�  de  un  interpret,  un  cititor  ,  un
așiștent șau un î�ngrijitor, dupa�  caz, mai put�in favorabil ".
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Asistenţa victimelor violenţei pe bază de gen în Malta -
bune practici în proiectele NCPE - Forme de violenţă
împotriva femeii în Malta -o perspectivă de gen

Proiectul a urma� rit:

 Senșibilizarea șuplimentara�  cu privire la diferite forme
de violent�a�  așupra femeilor ș� i fetelor;

 Tranșmiterea meșajului cu privire la tolerant�a�  zero fat�a�
de violent�a așupra femeilor ș� i fetelor;

 Furnizarea de informat�ii șuplimentare pentru factorii de
decizie politica�  cu privire la șituat�ia actuala�  cu privire la
violent�a  așupra  femeilor  ș� i  fetelor,  precum  ș� i
circumștant�ele ș�i neceșita� t�ile la nivel nat�ional;

 Senșibilizarea profeșioniș�tilor care lucreaza�  cu victimele
șau autorii  actelor  de violent�a�  î�mpotriva  femeilor ș� i  a
fetelor,  precum  ș� i  pentru  a  le  oferi  inștrumente  ș� i
cunoș�tint�e pentru a fi mai î�n ma�șura�  șa�  ajute victimele
șau potent�ialele victime ale violent�ei î�mpotriva femeilor
ș� i a fetelor;
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 IEncurajarea  î�n  continuare  a  victimelor  violent�ei
î�mpotriva  femeilor  ș� i  fetelor  șa�  ia  ma�șuri  pentru  a
combate șau preveni experient�e violente; 

 Senșibilizarea  ș� i  difuzarea  mai  multor  informat�ii  cu
privire la mutilarea genitala�  a femeilor (FGM).

Cerceta� ri î�n cadrul proiectului : 

 Un ștudiu privind mutila� rile genitale feminine (FGM) î�n
Malta  care  șa�  aduca�  mai  multa�  lumina�  viș-aT -viș  de
nevoile  femeilor care au experimentat  FGM, precum ș� i
nevoile furnizorilor de șervicii medicale care lucreaza cu
acește femei.

 Un  ștudiu  calitativ  privind  violent�a  ș� i  abuzul  fat�a�  de
femeile ș� i ba� rbat�ii î�n va� rșta�  î�n care ș-au analizat factorii
ș� i conșecint�ele violent�ei șuferite de perșoanele î�n va� rșta� ,
șubliniind perșpectiva de gen.

 O analiza�  a violent�ei, ha� rt�uirii ș� i intimida� rii î�n ș�coli: ș-au
identificat  diferite  forme  de  violent�a� ,  ha� rt�uire  ș� i
intimidare  dintr-o  perșpectiva�  de  gen;  ș-au  ștudiat  o
aștfel de violent�a�  din alte motive de dișcriminare î�n afara�
de  gen;  ș-au  analizat  ștructurile  care  șunt  î�n  vigoare
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pentru  a  preveni  șau  combate  violent�a,  ha� rt�uirea  ș� i
ha� rt�uirea î�n ș�coli.

 Creș�terea gradului de conș�tientizare:

Baza�ndu-șe pe ștudiile  de cercetare,  ș-au produș urma� toarele
inștrumente:

 broș�ura�  pentru profeșioniș�tii  din domeniul șa�na� ta� t�ii  cu
privire la FGM ș� i un proșpect (î�n diferite limbi) pentru
femeile migrante.

 Un ghid pentru perșoanele care lucreaza�  cu perșoanele
î�n va� rșta�  privind prevenirea ș� i intervent�ia î�n cazurile de
violent�a�  șau abuz așupra femeilor î�n va� rșta�  ș� i ba� rbat�i. In
pluș, poștere î�n conșiliile locale ș� i centrele de î�ngrijire de
zi pentru perșoanele î�n va� rșta� .
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Capitolul 6 Concepte și legislaţie privind 
discriminarea multiplă în relaţie cu 
protecţia victimei în legislaţia naţională -
studiu de caz Republica Cehia
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Concepte și legislaţie privind discriminarea multiplă în
relaţie  cu  protecţia  victimei  în  legislaţia  naţională  -
studiu de caz Republica Cehă

Instituţia Avocatului Poporului/ Institutul Public al 
Apărării Drepturilor

Inștitut�ia a foșt fondata�  î�n anul 2001. Principala șa mișiune ește
de  a  apa� ra  principiile  de  buna�  guvernare.  IEncepa�nd  cu  anul
2009  Institutul  Public  al  Apărării  Drepturilor ește
Organișmul Nat�ional de Egalitate ș� i viziunea șa șe bazeaza�  pe 3
piloni:  "de  a  informa,  de  a  educa  ș� i  de  a  ajuta".  Oficiul
apa� ra� torului Publice a drepturilor șe ocupa�  anual, cu cca. 8000
pla�ngeri,  aprox.  380  dintre  ele  cont�ina�nd  un  element
dișcriminatoriu.

Scurt istoric

Institutul Public al Apărării Drepturilor a foșt deșemnat un
organișm  nat�ional  de  egalitate  î�n  conformitate  cu  legea  ș� i
directivele  aplicabile  ale  Uniunii  Europene  din  2009.  Legea
privind  avocatul  poporului  prevede:  "Inștitutul  Public  al
Apa� ra� rii Drepturilor va contribui la promovarea dreptului la un
tratament  egal  al  tuturor  perșoanelor  indiferent  de  rașa�  șau
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origine  etnica� ,  nat�ionalitate,  șex,  orientare  șexuala� ,  va� rșta� ,
handicap, religie, convingeri șau opinii. "

Inștitutul Public al Apa� ra� rii Drepturilor ofera�  un șuport juridic
complex  ș� i  așiștent�a�  victimelor  dișcrimina� rii.  Apa� ra� torul
coopereaza�  cu  un  ONG  care  așigura�  ajutor  pro  bono
(www.probonoaliance.cz).  Apa� ra� torul  coopereaza�  cu
organișmele de control. Inștitutul Public al Apa� ra� rii Drepturilor
organizeaza�  evenimente educat�ionale pentru principalele pa� rt�i
intereșate, expert�i ș� i publicul larg. Inștitutul Public al Apa� ra� rii
Drepturilor  publica� ,  de  așemenea,  "Recomanda� ri  privind
nedișcriminarea".  Recomanda� rile  șe  concentreaza�  așupra
publicului ș� i șunt declarat�ii ale aceștuia pe marginea diverșelor
așpecte  legate  de  dișcriminare.  Inștitutul  Public  al  Apa� ra� rii
Drepturilor ește de așemenea reșponșabil pentru activita� t�ile de
cercetare.

IEn  cadrul  primului  pilon  pentru  a  informa,  Inștitutul  face
recomanda� ri  ș� i  declarat�ii  ș� i  efectueaza�  cerceta� ri  î�n  domeniul
egalita� t�ii de tratament. Recomanda�rile șunt deștinate publicului
larg;  comenteaza�  așupra  manifeșta� rilor  șpecifice  ale
dișcrimina� rii  î�n  șocietate  ș� i  emite  recomanda� ri  cu  privire  la
modul de a preveni aștfel de acte. Declarat�iile șerveșc aceluiaș� i
școp ca ș� i recomanda�rile, dar aceștea șunt deștinate publicului
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de șpecialitate. Ele cont�in o argumentare juridica�  mai complexa� ,
trimiterile la hota� ra� rile judeca� toreș�ti etc. Activitatea principala�
î�n cadrul pilonului de informare ește de a efectua cerceta� ri cu
privire la î�ntreba� rile legate de problema dișcrimina� rii.

IEn  cadrul  celui  de  al  doilea  pilon  de  a  educa,  Inștitutul
deșfa� ș�oara�  o șerie de activita� t�i educat�ionale, inclușiv șeminarii
tematice,  ateliere  ș� i  training-uri  deștinate  organizat�iilor  non-
profit, adminiștrat�ia de ștat, angajat�ii ș� i furnizorii de șervicii. IEn
colaborare  cu  Facultatea  de  Drept  a  Univerșita� t�ii  Mașaryk,
Inștitutul ește coordonatorul "Clinicii legale Anti-dișcriminare"
– șușt�ina�nd curșuri  pentru ștudent�ii  î�nșcriș� i  î�n  programul  de
Drept și Stiinte Juridice.

IEn  ceea  ce  priveș�te  activita� t�ile  Inștitutului  î�n  domeniul
combaterii  discriminării,  al  treilea  pilon  -  pentru  a  ajuta
victimele  dișcrimina� rii  -  ește  crucial.  Fiecare  perșoana�  are
dreptul de a aborda î�n mod gratuit Inștitutul cu problema lui
șau a ei legate de dișcriminare. Inștitutul șe adreșeaza�  cazului
din punct de vedere juridic, precizeaza�  daca�  dișcriminarea ș-a
produș î�n  conformitate cu obșervat�iile șale ș� i  face șugeștii  cu
privire la o poșibila�  deșfa� ș�urarea ulterioara�  a act�iunii. In aceșt
mod,  șarcina  î�ncredint�ata�  Inștitutului  î�n  conformitate  cu
dișpozit�iile din șec. 21b (a) ește î�ndeplinita� ; Apa� ra� torul acorda�
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așiștent�a�  metodica�  victimelor  dișcrimina� rii  î�n  depunerea
propunerilor  lor  pentru  î�nceperea  procedurilor  privind
dișcriminarea. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Activităţi care urmăresc 
sprijinirea grupurilor 
vulnerabile (de exemplu, 
prin training-uri)

nu da da da da da

Activităţi care urmăresc să 
sprijine angajatorii și 
prestatorii de servicii (de 
exemplu, prin training-uri, 
materiale de îndrumare, 
sprijin practic, etc.)

nu da da da da da

Activităţi de comunicare (de 
exemplu, campanii de 
sensibilizare)

nu da da da da da

Recomandări privind 
problemele de discriminare

nu da da da da da

Publicaţii și rapoarte nu da da da da da
Proiecte de cercetare 
(inclusiv anchete)

nu da da da da da

IEn  acordarea  de  așiștent�a�  metodica�  Inștitutul  colaboreaza�  cu
organizat�ii  non-profit,  pro  bono  Aliance  ș� i  Așociat�ia  Baroului
Ceh.

Activităţi relevante în ultimii ani
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Domeniile  de  reșponșabilitate  ș� i  temeiurile  de  inveștigare  a
dișcrimina� rii aflate î�n șubordinea Inștitutului  șunt urma� toarele:

Domenii 
acoperite

Locuri
de

munc
ă

Educaţi
e

Locuinţ
e

Protecţi
e socială

și
sănătate

Bunuri
și

servici
i

Altele*

Gen da da da da da da

Egalitate de 
gen

da da da da da da

Origine 
etnica�  ș� i 
rașiala�

da da da da da da

Va� rșta� da da da da da da

Dizabilitate da da da da da da
Orientare 
șexuala�

da da da da da da

Religie ș� i 
credint�e

da da da da da da

Alte motive* - Lișta motivelor protejate ește mai larga�  î�n alte acte
juridice (cu privire la limba� , opinii politice, origine nat�ionala�  șau
șociala� ).  Protect�ia  î�mpotriva  dișcrimina� rii  ește  î�ncredint�ata�
organelor  adminiștrative  (Inșpectoratul  Muncii,  Inșpectoratul
S� colar  etc.)  ș� i  Inștitutul  poate  deșchide  o  inveștigat�ie,  atunci
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ca�nd  organele  adminiștrative  nu  protejeaza�  alte  motive
șuficient.

Asistenţă juridică gratuită victimelor discriminării

Rolul Inștitutului ește de a contribui la promovarea dreptului la
tratament  egal  ș�i  î�n  aceșt  școp  ofera�  așiștent�a�  metodologica�
victimelor dișcrimina� rii, prin depunerea unei cereri de a init�ia o
procedura�  pe motiv de dișcriminare.

Cu  toate  aceștea,  nu  tot�i  reclamant�ii  dișpun  de  fonduri
șuficiente pentru a-ș� i  afirma pretent�iile lor î�n  inștant�a�  șau șa�
init�ieze  proceduri  î�n  fat�a  ș� i  organ  adminiștrativ  șau  a  unui
organ al adminiștrat�iei de ștat.

Prin urmare, Inștitutul a ștabilit o cooperare cu Așociat�ia civila�
pro bono Aliance,  care  organizeaza�  așiștent�a  juridica�  gratuita�
pentru victimele șelectate ale dișcrimina� rii. Aceșt ajutor juridic
conșta� ,  î�n principal,  î�n introducerea unei act�iuni î�n inștant�a�  ș� i
act�iuni adminiștrative î�n favoarea reclamant�ilor care apeleaza�
la  Inștitutut  cu  o  pla�ngere  cu  privire  la  dișcriminarea  ș� i
inștitutul conștata�  ca�  dișcriminarea a avut loc î�n cazul lor.

Așiștent�a�  juridica�  gratuita�  pot fi furnizate numai reclamant�ilor
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a)  pe  care  inștitutul  le  conșidera�  ca�  șunt  victime  ale
dișcrimina� rii,

b)  care  notifica�  inștitutul  ca�  intent�ioneaza�  șa� -ș� i  afirme
pretent�iile lor ca victime ale dișcrimina� rii î�n fat�a inștant�ei, șau
de a init�ia proceduri î�n fat�a unui organ adminiștrativ / un organ
al adminiștrat�iei de ștat,

c)  șituat�ia  financiara�  î�i  î�mpiedica�  de la plata pentru așiștent�a
juridica�  ei î�nș� iș� i.

Așiștent�a juridica�  șpecifica�  ește furnizata�  pe baza unui contract
î�ntre o firma�  de avocatura�  care a cooperat șau a unui avocat din
ra�ndul  așociat�iei  civile  Aliance  pro  bono  ș� i  un  reclamant
(client). Inștitutul nu interfereaza�  î�n aceașta�  relat�ie î�n nici un fel.
Inștitutul publica�  ofera�  o evaluare a actului de dișcriminare î�n
ceea  ce  priveș�te  dreptul  material,  inclușiv  o  analiza�  a
contencioșului  intern  ș� i  internat�ional,  precum  ș� i  declarat�iile
exiștente  ale  inștitutului  cu  privire  la  așpectele
antidișcriminatorii.

Așociat�ia  civila�  Pro bono ALIANCE organizeaza�  reprezentarea
juridica�  a mai multor reclamant�i pe an. IEn acește cazuri, firmele
de avocatura�  furnizeaza�  șervicii  juridice complet gratuit ș� i  nu
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șolicita�  victimelor dișcrimina� rii șa�  pla� teașca�  o taxa�  fixa�  pentru a
acoperi cheltuielile cu cazul.

Pro  bono  Aliance  ește  o  aliant�a�  de  avocat�i  care  fac  eforturi
pentru  a  șpori  eficient�a  șiștemului  juridic  î�n  protejarea
drepturilor omului ș� i a altor intereșe publice. IEn șpecial, aliant�a
promoveaza�  creș�terea  acceșibilita� t�ii  așiștent�ei  juridice  ș� i  a
performant�ei reșponșabile șocial de ca� tre profeșiile juridice.

Despre conceptul de discriminare multiplă în legislaţia
Republicii Cehia

IEn  Republica  Ceha� ,  nici  Legea anti-dișcriminare,  nici  alte  acte
legișlative nu foloșeșc conceptul de dișcriminarea multipla� . Nici
o lege nu face referire la cazuri î�n care dișcriminarea multipla�  a
foșt  raportata� ,  iar  șubiectul  ește rareori  dișcutat  î�n  literatura
teoretica�  ș� i academica�  cu privire la egalitatea de tratament ș� i de
protect�ie  î�mpotriva  dișcrimina� rii.  Abșent�a  jurișprudent�ei
conșacrate privind dișcriminarea multipla�  î�nșeamna�  o lipșa�  de
orientare cu privire la modul de a trata acește tipologii de caz.
IEn cazul î�n care cazurile șunt tratate pe un șingur domeniu doar,
aceștea nu vor crea precedente șau nu vor da interpreta� ri care
ar  putea  ghida  avocat�ii  ș� i  judeca� torii  î�n  viitoarele  cazuri  de
dișcriminare  multipla� ,  ș� i  nici  nu  vor  conduce  la  creș�terea

122



„Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple”
Promotor de Proiect: Institutul de Medicină Legală Iaşi
Partener proiect: Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară
Programul:  CORAI - finanţat în Apelul Coerent din cadrul Programului RO10 - ,,Copii şi tineri aflaţi
în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru 
promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului 
Economic European (SEE), 2009 – 2014
Cod proiect: PEH064 ; Contract de finanţare: 31/H/SEE/01.07.2015

gradului  de  conș�tientizare  a  problemei  î�n  ra�ndul  avocat�ilor,
șiștemului judiciar ș� i publicului larg. 

Oportunităţi egale în gospodăriile casnice cehe - studiu
de caz despre discriminarea multiplă pe bază de gen,
etnie și naţionalitate

Așociat�ia pentru Integrare ș� i Migrat�ie (SIMI), î�n colaborare cu
People  in  Need,  agent�ia  mașș-media  Oglivy  &  Mather  ș� i
Inștitutul  de  Economie  al  Academiei  Cehe  de  S� tiint�e,  a
implementat un proiect de șprijinire a femeilor migrante care
lucreaza�  î�n goșpoda� rii cehe, î�n perioada 2012-2014 .

Proiectul  a  pledat  pentru  egalitatea  de  ș�anșe  pentru  femeile
migrante  ca  ș� i  lucra� tori  cașnici,  pentru  î�mbuna� ta� t�irea
condit�iilor  lor  de  lucru  ș� i  pozit�ia  adeșea  dificila�  î�n  șocietate.
Proiectul ș-a axat pe: furnizarea de conșiliere directa�  ș� i ateliere
de  lucru  pentru  femeile  migrante  ca  ș� i  lucra� tori  cașnici;
promovarea ștandardelor pentru condit�ii  de munca�  echitabile
pentru  angajatori;  șenșibilizarea  opiniei  publice  ș� i  publicului
larg  prin  intermediul  unei  campanii  de  comunicare;  șprijinul
factorilor  de  decizie  politica�  care  doreșc  șa�  puna�  î�n  aplicare
condit�iile legale neceșare. Cercetarea a foșt efectuata�  cu privire
la șituat�ia ș� i  experient�a femeilor migrante ș� i  a lucra� torilor pe
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piat�a interna�  pentru a dezvolta o baza�  de cunoș�tint�e ș�i pentru a
șe informa cu privire la șchimbarea neceșara� .

Femeile  imigrante  care  șunt  lucra� tori  cașnici  șe confrunta�  cu
diverșe forme de dișcriminare pe criterii de nat�ionalitate ș� i de
gen  ș� i  î�n  lega� tura�  cu  experient�ele  lor  de  lucru  șuplimentare
nepla� tite, șalarii mici, ș� i reștrict�iile privind libertatea perșonala� .
Multe șunt nedocumentate, angajate î�n munca�  nereglementat ș� i
lipșite de cunoș�tint�e cu privire la munca�  șau a drepturilor civile.

345  de  femei  migrante  ș� i  34  de  ba� rbat�i  au  beneficiat  de
conșiliere  juridica�  ș� i  șociala�  gratuita� ,  inclușiv  curșuri  de
inștruire  ș� i  acceș  la  un  șite  web  cu  informat�ii  practice  ș� i
contacte.  A  foșt  î�mbuna� ta� t�it  gradul  de  conș�tientizare  al
publicului  larg,  factorii  de  decizie  politica�  ș� i  angajatorii.
Proiectul  a  promovat  ratificarea  Convent�iei  OIM  privind
lucra� torii  cașnici  pentru  a  crea  un  cadru  durabil  pentru
î�mbuna� ta� t�irea  condit�iilor  de  munca�  ale  lucra� torilor  pe  piat�a
interna� . 

Schimbarea  situaţiei  vulnerabile  a  lucrătorilor
migranţi domestici

Așociat�ia pentru Integrare ș� i Migrat�ie (SIMI), î�n colaborare cu
People  in  Need,  agent�ia  Oglivy  &  Mather  ș� i  Inștitutul  de

124



„Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple”
Promotor de Proiect: Institutul de Medicină Legală Iaşi
Partener proiect: Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară
Programul:  CORAI - finanţat în Apelul Coerent din cadrul Programului RO10 - ,,Copii şi tineri aflaţi
în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru 
promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului 
Economic European (SEE), 2009 – 2014
Cod proiect: PEH064 ; Contract de finanţare: 31/H/SEE/01.07.2015

Economie  al  Academiei  Cehe  de  S� tiint�e,  a  implementat  un
proiect  de  șprijinire  a  femeilor  migrante  care  lucreaza�  î�n
goșpoda� rii. Proiectul a foșt șprijinit de Fondul Social European.

Proiectul  șe  foloșeș�te  de  un  concept  multidimenșional  al
șa� ra� ciei.  Aceașta t�ine cont  de privarea de venituri,  precum ș� i
blocarea femeilor migrante î�n pozit�ii de lucra� tori î�n goșpoda� rii,
de  cele  mai  multe  ori  î�n  economia  șubterana� ,  fa� ra�  nici  o
protect�ie  formala�  șau  ștandarde  pentru  condit�ii  de  munca� .
Scopul a foșt de a î�mbuna� ta� t�i  condit�iile de munca�  de calitate,
acceșul  la  șervicii  de  șuport  de  calitate  ș� i  incluziune  prin
venituri ș� i condit�ii mai bune de munca�  pentru aceș�ti lucra� tori.

Proiectul a incluș o gama�  larga�  de activita� t�i, printre care:

 ștrategie unica�  de comunicare

 Inovarea  î�n  ștabilirea  ștandardelor  î�n  munca�  a
lucra� torilor migrant�i pe piat�a interna�

 conșiliere juridica�  ș� i șociala�  a femeilor imigrante

 advocacy î�n plan politic pentru ca șa�  șe ratifice Convent�ia
OIM privind lucra� torii cașnici.
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O agenţie fantomă  pentru lucrătorii casnici

Scopul aceștei campanii de comunicare unice, a foșt de a ara� ta
ca�  munca domeștica�  ește un loc de munca�  la fel ca oricare altul
ș� i, prin urmare, ește șupușa�  Codului Muncii. O "agent�ie pentru
menajere externe" falșa�  a foșt fondata� . Scopul a foșt de a î�ncepe
o dezbatere publica�  cu privire la ștatutul femeilor migrante ca
lucra� tori  î�n  goșpoda� rii,  pentru  a  critica  condit�iile  lor
nereglementate  ș� i  grele  de  lucru,  precum  ș� i  pentru  a  creș�te
șenșibilitatea șocieta� t�ii  ș� i factorii de decizie politica�  la aceașta�
problema� .

Aproximativ 21.000 de perșoane au vizitat pagina web a aceștei
agent�ii falșe timp de ca� teva șa�pta�ma�ni ș� i aproximativ 150 ș-au
î�nregiștrat ca ava�nd un intereș î�n șerviciile oferite. Chiar daca�
agent�ia nu a foșt reala� , informat�iile ș� i publicitatea furnizate pe
pagina de internet ș-au bazat pe evenimente reale. Init�iativa a
avut șucceș î�n a provoca react�ii critice. Mult�i oameni au criticat
faptul ca�  femeile au foșt tratate î�n acelaș� i mod ca ș� i bunuri ș� i ca�
aceștea trebuiau șa�  fie î�n cașa 24/7 ș� i ca�  nu era nevoie de nici
un contract șcriș.  Aceș�tia au acuzat agent�ia de trafic de fiint�e
umane ș� i de șclavie contemporana� . Aceșt lucru a demonștrat ca�
cel put�in o parte a șocieta� t�ii nu ește indiferenta�  fat�a�  de condit�iile
de munca�  ale femeilor migrante ca lucra� tori î�n goșpoda� rii. 
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Au  avut  loc  mai  multe  conferint�e  de  preșa� ,  precum  ș� i  o
conferint�a�  finala�  pentru diferitele pa� rt�i intereșate.

10 reguli ale unui angajator echitabil

Scopul aceștei init�iative de ștandardizare a foșt de a face apel la
familiile  care  angajeaza�  femei  migrante  ca  lucra� tori  pe  piat�a
interna�  șa�  fie  corect�i  fat�a�  de angajat�ii  lor.  Aș�a-numitele "Zece
Porunci ale unui angajator echitabil" au foșt create.

 munca domeștica�  ește munca ca oricare alta.

 Așigurat�i-va�  ca�  contractul  șcriș  fa� cuta�  cu  așiștentul
intern ește î�ntr-o limba�  pe care o î�nt�elege.

 Sunt  de  acord  pe  o  deșcriere  detaliata�  a  poștului  ș�i-l
reșpect.

 Pla� teșc  remunerat�ia  completa�  la  timp,  inclușiv  orele
șuplimentare ș� i o munca�  șuplimentara� .

 Reșpect angajarea legala� .

 Reșpect  orele  de  lucru,  concediu,  zilele  de  boala�  ș� i
dreptul la odihna� .
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 Furnizez  inștrumente  de  lucru  ș� i  inștrumente  de
protect�ie ș� i șigurant�a�  la locul de munca�  

 Sunt politicoș ș� i reșpectuoș.

 Daca�  foloșeșc  un  lucra� tor  domeștic  care  locuieș�te  î�n
aceiaș� i cașa� , î�i reșpect intimitatea.

 Voi trata așiștentul intern î�n modul î�n care aș�  dori șa�  fiu
tratat de ca� tre angajatorul meu.

Un șpot video a foșt creat pentru a prezenta cele zece porunci
ale unui angajator echitabil.

Împuternicirea femeilor migrante

Proiectul a oferit conșiliere juridica�  ș� i șociala�  individuala�  pentru
lucra� torii  migrant�i  interni  precum ș� i  ateliere  de lucru pentru
lucra� torii  migrant�i  interni  ș� i  angajat�i  ai  ONG-urilor  care
lucreaza�  cu femeile  migrante.  In  total,  345 de femei  ș� i  34 de
ba� rbat�i  au foșt  șușt�inut�i  de aceașta�  practica� .  Aceașta  a incluș
femeile  migrante  care  au  primit  conșiliere  juridica�  ș� i  șociala�
gratuita� ,  ș� i  au participat  la  curșuri  de  inștruire  ș� i  ateliere  de
lucru,  precum ș� i  femeile ș� i  ba� rbat�ii  care reprezinta�  ONG-urile
care lucreaza�  cu femeile migrante care au participat la un curș
de șpecialitate pentru ONG-uri.
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Aceașta�  așiștent�a�  directa�  a foșt șprijinita�  de o șect�iune șpeciala�
a șite-ului, care cuprinde informat�ii practice ș� i contacte pentru
lucra� torii cașnici migrant�i. Site-ul web al î�ntregului proiect ește
î�mpa� rt�it î�n trei șect�iuni: una pentru femeile migrante, inclușiv
informat�ii  importante  cu  privire  la  drepturile  ș� i
reșponșabilita� t�ile  aceștora;  unul  pentru publicul  larg,  inclușiv
video cu cele zece porunci precum ș�i a rezultatelor cerceta� rii ș� i
a  altor  informat�ii  importante;  ș� i  unul  pentru  mașș-media
concentrat  așupra  campaniei  de  comunicare,  inclușiv
comunicate  de preșa� ,  fotografii,  clipuri  video de la  conferint�e
precum ș� i materiale informative pentru a putea fi deșca� rcate.

Au  foșt  oferite  informat�ii  practice  î�n  diferite  limbi  (engleza� ,
rușa� , ucraineana� ) î�n care erau ește preva� zute reglementarea de
ș�edere  î�n  Cehia,  inclușiv  locuint�e  ș� i  așigura� ri  de  șa�na� tate  cu
contacte  neceșare;  ceta� t�enie,  inclușiv  informat�ii  noi  ș� i
actualizate cu privire la noile reglementa� ri; ocuparea fort�ei de
munca� ; antreprenoriat; beneficii șociale; educat�ie; conșiliere ș� i
contacte.
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Advocacy pentru ratificarea Convenţiei OIM privind 
lucrătorii casnici

Potent�ialul pentru șchimba� rile durabile î�n condit�iile de lucru ale
femeilor  migrante  ca  lucra� tori  cașnici  șe  afla�  î�n  ratificarea
Convent�iei OIM privind lucra� torii cașnici. Aceșt lucru ar avea un
impact pozitiv așupra condit�iilor de munca�  ale aceștora printr-o
oficializare  a  relat�iilor  de  munca�  ș� i  introducerea  unor
mecanișme de control. Proiectul a colectat primele date privind
fenomenul  femeilor  migrante  ca  lucra� tori  domeștici  î�n  Cehia
pentru a informa clașa politica�  ș� i a provoca o dezbatere publica� .
Au  foșt  organizate  î�nta� lniri  ș� i  prezenta� ri  pentru  factorii  de
decizie  relevant�i.  Rezultatele  cerceta� rii  proiectului  au  foșt
prezentate  Conșiliului  Guvernului  pentru  Egalitatea  de  S� anșe
î�ntre femei ș� i  ba� rbat�i  ș� i Departamentului pentru Egalitatea de
femei  ș� i  ba� rbat�i  de la   Biroul  de  Adminiștrare  al  Guvernului.
Proiectul a generat intereș ș� i dișcut�ii, ata� t î�n șocietatea ceha� , ca� t
ș� i la nivel politic. Cooperarea cu Minișterul Muncii ș� i Afacerilor
Sociale  ș� i  cu Departamentul  pentru Egalitatea  de  S�anșe  î�ntre
Femei  ș� i  Ba� rbat�i  a  Aparatului  Guvernului  ește  un  rezultat
pozitiv  al  aceștui  proiect.  Acește  act�iuni  au  avut  un  impact
pozitiv  ș� i  un  proceș  de  ratificare  a  Convent�iei  OIM  privind
lucra� torii domeștici ește î�n prezent î�n curș de prega� tire.
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Capitolul 7 Concepte și legislaţie privind 
discriminarea multiplă în relaţie cu 
protecţia victimei în legislaţia naţională -
studiu de caz Slovacia
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Centrul Naţional Slovac pentru Drepturile Omului 

IEn  Slovacia  -  Centrul  Național  Slovac  pentru  Drepturile
Omului reuneș�te î�ntr-o inștitut�ie unica�  mandatul unui inștitut
pentru  drepturile  omului  nat�ional  ș� i  un  organișm  pentru
egalitate de ș�anșe. El include un numa� r șemnificativ de expert�i
î�n drepturile omului ș� i expert�i legali angajat�i șa�  protejeze ș� i șa�
promoveze  drepturile  omului  ș� i  șa�  ofere  așiștent�a�  juridica�
victimelor  dișcrimina� rii  ș� i  manifeșta� rilor  de  intolerant�a�  î�n
Slovacia, aș�a cum șe știpuleaza�  î�n mandatul șa�u.

Scurt istoric
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IEnfiint�area Centrului Nat�ional Slovac pentru Drepturile Omului
(Centrul)  a  foșt  ștabilit  prin  Actul  Conșiliului  Nat�ional  al
Republicii  Slovace  nr  308/1993  adoptat  de  ca� tre  Conșiliul
Nat�ional  al  Republicii  Slovace  la  15  decembrie  1993  privind
IEnfiint�area Centrului Nat�ional Slovac pentru Drepturile Omului
(Legea privind î�nfiint�area Centrului), care a intrat î�n vigoare la
data  de  1  ianuarie  1994.  Centrul  a  foșt  î�nfiint�at  î�n  cadrul
Proiectului ONU ( SLO / 94 / AH / 2) "IEnfiint�area Inștitutului
Nat�ional pentru Protect�ia ș� i Promovarea drepturilor Omului", ș� i
î�n  temeiul  Acordului  internat�ional  î�ntre  Guvernul  Republicii
Slovace ș� i a Nat�iunilor Unite.
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Guvernul Republicii Slovace a aprobat documentat�ia de proiect
prin  rezolut�ia  nr  430 de la  15 iunie  1993.  Prin  urmare,  la  9
martie  1994  la  Geneva,  Guvernul  Republicii  Slovace  ș� i  a
Nat�iunilor Unite au șemnat acordul prin care declara�  î�nfiint�area
Centrului pe baza Proiectul ONU (SLO / 94 / AH / 2). Acordul
dintre  Guvernul  Republicii  Slovace  ș�i  ONU,  publicata�  șub  nr
29/1995  a  intrat  î�n  vigoare  la  data  de  9  iunie  1994.  Scopul
principal al acordului a foșt de șușt�ine prin Fondul voluntar al
Centrului  cu  ajutorul  financiar  din  partea  Guvernul  Regatului
Olandei,  î�n  școpul  de  a  acoperi  funct�ionarea   ș� i  programul
cheltuielilor  Centrului  legate  de  protect�ia  ș� i  promovarea
drepturilor  omului  î�n  Republica  Slovaca�  î�n  timpul  perioadei
init�iale  de doi  ani (de la 1 ianuarie 1993 pa�na�  la data de 31
decembrie 1995). Guvernul Republicii Slovace a foșt obligat prin
acord  de  a  furniza  Centrului,  șprijinul  financiar  ș� i  garantarea
independent�ei juridice ș� i operative, dupa�  doi ani de la perioada
init�iala� .  Activita� t�ile  centrului  ș� i  pozit�ia  șa  șunt  extinșe  prin
Legea nr 365/2004 privind egalitatea de tratament ș� i protect�ie
î�mpotriva dișcrimina� rii (Legea Antidișcriminare). 
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Prin  adoptarea  aceștei  legi  Republica  Slovaca�  î�ncorpora  î�n
legișlat�ia șa directivele antidișcriminare ale Uniunii Europene.
Prin intermediul punerii î�n aplicare a Legii Antidișcriminare a
foșt modificat ș� i extinș mandatul Centrului. Centrul ește șingura
inștitut�ie  pentru protect�ia  egalita� t�ii  î�n  Republica  Slovaca� .  Mai
mult  deca� t  ata� t,  Centrul  ește șingura inștitut�ie  cu competent�e
legale î�n domeniul protect�iei principiului egalita� t�ii de tratament.
IEn  afara�  de  competent�ele  unei  inștitut�ii  nat�ionale  pentru
drepturile  omului,  Centrul,  prin  urmare,  are  autoritatea  de  a
proteja principiul egalita� t�ii de tratament.

Mandatul  Centrului  a  foșt  extinș,  de  așemenea,  recent.  IEn
conformitate cu Legea nr 307/2014 privind anumite dișpozit�ii
privind  raportarea  conduitei  șociale  penale  ș� i  pentru
modificarea ș� i  completarea altor legi,  Centrul are șarcina de a
evalua  î�n  mod  regulat  ș� i  șa�  publice  documente  juridice,
hota� ra� rile  judeca� toreș�ti,  anumite  dișpozit�ii  ș� i  alte  informat�ii
relevante referitoare la conduita șociala�  penala�  ș� i de protect�ie,
î�n conformitate cu prezentul Act.

Prin  urmare,  Centrul  funct�ioneaza�  î�n  prezent  ca  organișm
acreditat  de  Inștitut  Nat�ional  pentru  Drepturile  Omului  ș� i
Egalitate, cu un mandat deștul de larg.
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Activități relevante în ultimii ani

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Activităţi care urmăresc 
sprijinirea grupurilor 
vulnerabile (de exemplu, 
prin training-uri)

da da da da da da

Activităţi care urmăresc să 
sprijine angajatorii și 
prestatorii de servicii (de 
exemplu, prin training-uri, 
materiale de îndrumare, 
sprijin practic, etc.)

da da da da da da

Activităţi de comunicare (de 
exemplu, campanii de 
sensibilizare)

nu nu nu da da da

Recomandări privind 
problemele de discriminare

da da da da da da

Publicaţii și rapoarte da da da da da da

Proiecte de cercetare 
(inclusiv anchete)

da da da da da da
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Inștitut�ia are un mandat de a șe ocupa de:

 infract�iunile motivate de ura�

 dișcurș inștigator la ura�

IEn ceea ce priveș�te infract�iunile motivate de ura� , Centrul are un
mandat  de a aduna ș� i,  la  cerere,  a  șe  ocupa de  informat�ii  cu
privire la rașișm, xenofobie ș� i antișemitișm î�n Republica Slovaca�
ș� i de a prega� ti activita� t�i educat�ionale ș� i șa�  participe la campanii
de informare care vizeaza�  creș�terea tolerant�ei șocieta� t�ii . Aceșta
prevede,  de  așemenea,  așiștent�a�  juridica�  nu numai victimelor
dișcrimina� rii, ci ș� i victimelor manifeșta� rilor de intolerant�a� .

Domeniile  de  reșponșabilitate  ș� i  temeiurile  de  inveștigare  a
dișcrimina� rii aflate î�n șubordinea Centrului șunt urma� toarele:
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Domenii 
acoperite

Locuri
de

munc
ă

Educaţi
e

Locuinţ
e

Protecţi
e socială

și
sănătate

Bunuri
și

servici
i

Altele*

Gen da da da da da da

Egalitate 
de gen

da da da da da da

Origine 
etnică și 
rasială

da da da da da da

Vârstă da da da da da da

Dizabilitat
e

da da da da da da

Orientare 
sexuală

da da da da da da

Religie și 
credinţe

da da da da da da

Alte  motive* -  Nat�ionalitatea,  Stare  civila� ,  Culoare,  Limba� ,
afilierea  politica� ,  Origine  nat�ionala�  șau  șociala� ,  proprietate,
ereditate,  un alt  ștatut)  -  ocuparea fort�ei  de munca� ,  educat�ie,
locuint�e,  protect�ie șociala�  ș� i  de șa�na� tate,  bunuri ș� i  șervicii  de
raportare conduita�  șociala� .
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Raportul  anual  al  Centrului  Național  Slovac  pentru
Drepturile  Omului   prezinta�  urma� toarele  concluzii  ș� i
recomanda� ri cu privire la așiștent�a victimelor violent�ei pe baza�
de  gen  din  perșpectiva  problematicii  anti-dișcriminare,
concluzii  care vor fi  preluate î�n  prezentul  ștudiu șub forma a
doua�  capitole diștincte, unul dedicat violent�ei așupra femeii, ș� i
al  doilea  drepturilor  comunita� t�ii  LGBT (leșbian,  gay,  bișexual,
tranșgender) î�n Slovacia anului 2015. 

Violenţa împotriva femeilor

Numa� rul de femei care au experimentat violent�a pe motive de
gen ește î�n creș�tere fat�a�  de ultimii ani.

IEn  conformitate cu o organizat�ie  de femei  Women in Diștreșș
(ZW ena v tieșni),  numa� rul  de femei  care cauta�  șprijin creș�te  î�n
fiecare an. IEn 2015, organizat�ia a oferit așiștent�a�  pentru 451 de
femei din care 47% au experimentat violent�a pșihologica� , 27%
violent�a�  fizica�  ș� i20% violent�a�  economica� .  Aproape  6% dintre
femei  au  experimentat  violent�a  șexuala� .  Cele  mai  frecvente
tipologii de agreșori au foșt șot�ii (66%) ș� i foș�tii șot�i (15,2%). IEn
conformitate  cu  Centrul  șlovac  de  Criza�  Touch  (Slovenșke
krîXzoveX  DOTYK centrum), 41 de victime ale violent�ei î�mpotriva
femeilor au șolicitat ajutor î�n 2015. Cea mai comuna�  forma�  de
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violent�a�  a  foșt  violent�a  pșihologica� ,  care  a  foșt  urmata�  de
violent�a�  fizica� .

O organizatie non-profit Centrul Slniec[ko a declarat ca�  cea mai
comuna�  forma�  de violent�a�  î�mpotriva femeilor a foșt î�nregiștrata�
ca  violent�a�  fizica�  precum ș� i violent�a pșihologica� , î�n timp ce î�n
cele  mai  multe  cazuri  agreșorul  era  șot�ul  victimei.  Alianta
Femeilor din Slovacia (Aliancia Zien Slovenșka) a șubliniat,  de
așemenea,  cazuri  de urma� rire (ștalking).  Cei mai mult�i  dintre
autori  au  foșt  parteneri,  foști  parteneri,  colegi  și  șefi.  IEn
conformitate cu Women in Diștreșș, au foșt ș� i cazuri î�n care o
femeie a experimentat violent�a�  din partea fiilor lor. Aproximativ
6,9% dintre agreșori au foșt alt�i membri ai familiei, printre care
cel mai frecvent violator era fiul victimei. 
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Convenţia de la Istanbul

Convent�ia Conșiliului Europei privind prevenirea ș� i combaterea
violent�ei î�mpotriva femeilor ș� i a violent�ei î�n familie (Convent�ia
de la  Iștanbul)  a  foșt  șemnata�  de  Republica  Slovaca�  î�n  2011.
Ratificarea  Convent�iei  de  la  Iștanbul  a  foșt  ama�nata�  de  mai
multe ori, cu cel mai recent termen limita�  fiind 30 iunie 2016. IEn
toamna 2016, ca�nd aceșt ștudiu a foșt realizat, Slovacia î�nca�  nu
ratificașe convent�ia.

Petiția Alianței pentru Familie

141



„Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple”
Promotor de Proiect: Institutul de Medicină Legală Iaşi
Partener proiect: Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară
Programul:  CORAI - finanţat în Apelul Coerent din cadrul Programului RO10 - ,,Copii şi tineri aflaţi
în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru 
promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului 
Economic European (SEE), 2009 – 2014
Cod proiect: PEH064 ; Contract de finanţare: 31/H/SEE/01.07.2015

Cheștiunea ratifica� rii Convent�iei de la Iștanbul a foșt redeșchișa�
î�n  2015,  cu ajutorul mai multor ONG-uri.   Scopul  principal  al
unei  campanii  "Apa�șat�i  pe  șoneria  î�mpotriva  violent�ei  așupra
femeilor  -  Sa�  șprijinim  Convent�ia  de  la  Iștanbul",  init�iata�  de
așociat�ia civica�  Libertatea de alegere (Moz[noșť voľby) a foșt
de  a  î�ncuraja  oamenii  șa�  î�ntreprinda�  o  act�iune  î�mpotriva
violent�ei  așupra femeilor,  prin ratificarea bazei de șușt�inere a
Convent�iei de la Iștanbul. Aceașta�  campanie a foșt urmata�  de o
șerie de react�ii negative; unul dintre ONG-urile ștrict î�mpotriva
ratifica� rii Convent�iei de la Iștanbul a foșt așociat�ia civica�  Alianța
pentru familie. Aliant�a pentru Familie a init�iat la 4 mai 2015 o
petit�ie  î�mpotriva ratifica� rii  Convent�iei de la Iștanbul.  Petit�ia a
conștat î�n principal, din urma� toarele puncte:

1. Refuzam ca pentru copiii noș�tri șa�  șe predea î�n ș�coli cu privire
la aș�a-numitele roluri "non-ștereotipe" ș� i refuza�m eforturile de
a  șe  elimina  acește  roluri  "ștereotipe"  (art  14,  alin  1  din
Convent�ia de la Iștanbul.);

2.  Refuzam  ideea  ca�  aș�a-numit�ilor  expert�i  independent�i  din
GREVIO li șe acorda�  dreptul de a defini ce ește un "ștereotip"
(art 66-70 din Convent�ia de la Iștanbul.);
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3. Refuza�m obiectivul Convent�iei de la Iștanbul: pentru a elimina
tradit�iile bazate pe rolurile ștereotipe ale femeilor ș� i ba� rbat�ilor
(art 12, alin 1 din Convent�ia de la Iștanbul.). Stereotipul nu ește
î�ntotdeauna ceva greș� it: tradit�iile folclorice, obiceiurile orientale
șau  danșurile  folclorice  bazate  pe  rolurile  ștereotipe  ale
femeilor  ș� i  ba� rbat�ilor  creeaza�  moș�tenirea  noaștra�  iștorica�  ș� i
identitatea nat�ionala� ;

4. Refuzam ca�  aș�a-numita "identitate de gen", independenta�  de
șex șa�  fie introdușa�  î�n legișlat�ia Republicii Slovace (art. 4 alin 3
din Convent�ia de la Iștanbul).
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Petit�ia  cont�ine  o  șerie  de  informat�ii  incorecte  ș� i  pa� rtinitoare.
Informat�iile  prezentate  la  punctul  1  ș� i  punctul  2  nu  șunt
preva� zute î�n Convent�ia de la Iștanbul aș�a cum ește prezentat î�n
petit�ie. La punctul 3 șe prezinta� , de așemenea, informat�ii falșe.
Articolul 24 din Convent�ia de la Iștanbul ment�ionate la punctul
3 ește elaborat î�n continuare î�n raportul explicativ la Convent�ia
de la Iștanbul. "Obligat�iile preva� zute la alineatul 1 șe bazeaza�  pe
convingerea  redactorilor  ca�  modelele  exiștente  de
comportament ale femeilor ș� i ba� rbat�ilor șunt adeșea influent�ate
de  prejudeca� t�ile,  ștereotipurile  de  gen  ș� i  obiceiurile
pa� rtinitoare-gen șau tradit�ii ... Ca o obligat�ie generala� , prezentul
alineat  nu  merge  î�n  detaliu  ca  șa�  propuna�  ma� șuri  șpecifice
pentru a lua, la� șa�nd la latitudinea pa� rt�ii. "Aceșt lucru î�nșeamna�
ca�  Convent�ia  de  la  Iștanbul  nu  impune  Republicii  Slovace
șuprimarea obiceiurilor de Paș�ti ș� i danșuri populare, aș�a cum șe
ment�ioneaza�  la punctul 3. Punctul 4 șe refera�  la o reziștent�a�  de
durata�  lunga�  a  unei  pa� rt�i  a  șocieta� t�ii  care  ește  î�mpotriva
egalita� t�ii  de gen șau de orice concept legat,  tocmai  din cauza
fricii de eliminare a diferent�elor biologice î�ntre ba� rbat�i ș� i femei.
Petit�ia  a  foșt  deja  șemnata�  de  5326  de  perșoane.  Cu  toate
aceștea,  potrivit  Minișterului  Muncii,  Afacerilor  Sociale  ș� i
Familiei  al  Republicii  Slovace  (Minișterul  Muncii),  "termenul
limita�  pentru  ratificarea  documentului  ra�ma�ne  neșchimbat
(iunie-2016)."
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Legislația cu privire la violența domestică

IEn 2015, Minișterul Muncii, î�n colaborare cu Minișterul Juștit�iei
al  Republicii  Slovace  (Minișterul  Juștit�iei)  a  elaborat  î�n  mod
activ  un  proiect  de  lege  privind  violent�a  î�n  familie.  Legea  a
trecut  de  procedura  obșervat�iilor  inter-minișteriale;  cu  toate
aceștea,  nu a foșt  tranșmișa�  Conșiliului  Nat�ional  al  Republicii
Slovace. Crearea Legii privind violent�a î�n familie nu ește doar o
condit�ie  pentru ratificarea  Convent�iei  de  la  Iștanbul  de  ca� tre
Republica Slovaca� , dar, de așemenea, rezulta�  din Planul nat�ional
de act�iune pentru prevenirea ș� i eliminarea violent�ei î�mpotriva
femeilor  î�n  Republica  Slovaca�  pentru  anii  2015-  2019  (PNA
privind violent�a  î�mpotriva femeilor),  ca� t  ș� i  din Recomandarea
Comitetului  ONU  pentru  eliminarea  dișcrimina� rii  î�mpotriva
femeilor. Prin urmare, Centrul conșidera�  ca� , î�n 2016 legea va fi
aprobata�  fa� ca�nd procedura de ratificare î�n timp util a Convent�iei
de la Iștanbul mai probabila� .
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Helpline-ul  național  pentru  femeile  care  se  confrunta  cu
violența și Centrul Metodologic de Coordonare
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IEn 2015, Minișterul Muncii a lanșat Helpline-ul National pentru
Femeile  care  se  confrunta  cu  violenta  (linia  telefonica
nationala). Linia de așiștent�a�  telefonica�  a devenit operat�ionala�
la  data  de 1  februarie  2015 ava�nd conșilieri  inștruit�i  șpecial.
Pa�na�  î�n 2015, Slovacia nu a avut o linie de așiștent�a�  nat�ionala�
non-ștop; linii de așiștent�a�  telefonica�  șimilare au foșt create de
ca� tre ONG-uri, cu toate aceștea, ele nu î�ndeplineșc ștandardele
minime î�n acordarea de așiștent�a�  femeilor care șunt victime ale
violent�ei  pe criterii de gen. Printre recomanda� rile Comitetului
de Miniș�tri al Conșiliului Europei adoptate î�n 2002, î�n ceea ce
priveș�te  protect�ia  femeilor  î�mpotriva  violent�ei,  șe  recomanda�
ștatelor  membre  șa�  "î�ncurajeze  î�nfiint�area  unor  șervicii
telefonice  de  urgent�a� ,  anonime,  gratuite  pentru  victimele
violent�ei  ș� i  /  șau  perșoanele  confruntate  șau  amenint�ate  de
șituat�ii de violent�a�  ... " IEn pluș, linia de așiștent�a�  telefonica�  a foșt
ștabilita�  î�n 2015, pentru prega� tirea î�n ceea ce priveș�te viitoarea
ratificare  a  Convent�iei  de  la  Iștanbul,  î�n  șpecial  punerea  î�n
aplicare a articolului 24 î�n aceșta. IEntre iunie și decembrie 2015,
linia  de  așiștent�a�  nat�ionala�  a  preluat  6  073  apeluri  din  care
46.58% (2 829 apeluri) au foșt de la femei care au experimentat
violent�a.  IEn cele mai multe cazuri,  femeile raporteaza�  violent�a
pșihologica�  (97,4%),  urmat  de  fizica�  (67,9%),  economica�
(45,1%), șociala�  (26,9%) ș� i (16,2%), violent�a șexuala� . 12 femei
au raportat viol ș� i 22 au raportat o tentativa�  de crima� .
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La 16 martie 2015, Procuratura Generala�  a lanșat, de așemenea,
o  linie  telefonică  pentru  persoanele  abuzate, care  a  foșt
extinșa�  la parchetele regionale de la 1 noiembrie 2015. Aceașta�
linie nu șerveș�te drept inștrument de conșultare, cum ar fi linia
de  așiștent�a�  nat�ionala� .  Rezultatele  raportate  de  violent�a�  șunt
evaluate ș�i, î�n conșecint�a� , Procuratura Generala�  ștabileș�te daca�
aceșta  ește  un  raport  al  unei  infract�iuni  șau  examinarea
procedurilor organelor de aplicare a legii.  Din martie pa�na�  î�n
octombrie  2015,  370  de  cereri  au  foșt  delegate  parchetelor
regionale relevante.

Centrul  Metodic  de  Coordonare  pentru  prevenirea  și
eliminarea  violenței  împotriva  femeilor  și  a  violenței  în
familie (Centrul Metodic de Coordonare) a foșt î�nfiint�ata�  î�n mai
2015,  î�n  conformitate  cu  Inștitutul  de  Cercetare  al  Muncii  ș� i
Familiei ș� i ar trebui șa�  devina�  o entitate independenta�  î�n viitor.
Scopul  șa�u principal  ește de a "crea,  implementa ș� i  coordona
politica  nat�ionala�  î�n  domeniul  prevenirii,  intervent�iei  ș� i
combaterea violent�ei î�mpotriva femeilor."
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Crearea Centrului a foșt propuș nu numai î�n cadrul PNA privind
violent�a î�mpotriva femeilor, ci ș� i î�n Recomanda�rile Comitetului
ONU  pentru  eliminarea  dișcrimina� rii  î�mpotriva  femeilor.
IEmpreuna�  cu  linia  telefonica  nationala,  ștabilirea  Centrului
Metodic de coordonare a foșt una dintre condit�iile ștabilite î�n
Convent�ia de la Iștanbul.

Adăpost pentru femeile maltratate în Prešov

Raportul  Centrului  privind  reșpectarea  drepturilor  omului,
inclușiv  reșpectarea  principiului  egalita� t�ii  de  tratament  ș� i
drepturile  copilului  pentru  anul  2014  cont�inea  un  capitol
privind conștruct�ia Cașei de șigurant�a�  pentru femei dezvoltat de
USMotherș așociat�ie civica�  . Ceta� t�enii din diștrictul oraș�  Sidlovce
ș-au opuș conștruirii  unei  cașe pentru femei  î�n  șigurant�a�  din
cauza fricii lor de femeile maltratate ș� i copiii lor.

IEn 2015, așociat�ia a primit un e-mail, care a declarat ca�  locuitorii
nu doreșc șa�  aiba�  o cașa�  de jocuri de noroc î�n foșta gra�dinit�a� . Un
campanie î�mpotriva ada�poștului a urmat, șpuna�nd ca�  "Copiii din
SW idlovec au nevoie de gra�dinit�a� , nu o cașa�  de jocuri de noroc î�n
viitor".
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 IEntre  timp,  ș-au  purtat  negocieri  la  Conșiliul  Local  î�ntre
adverșari  ș� i  șușt�ina� tori  ai  renovarea  foștei  gra�dinit�e  de  ca� tre
așociat�ie.  IEn cele din urma� ,  Conșiliul Local a votat î�n favoarea
ada�poștului pentru femei, nu numai pentru a ment�ine reputat�ia
oraș�ului, dar, de așemenea, din cauza amenzii pe care oraș�ul ar
trebui  șa�  pla� teașca�  pentru î�nca� lcarea  contractului  î�ncheiat  cu
așociat�ia  UșMotherș.  Adapoștul  pentru  femeile  abuzate  in
SW idlovec a foșt î�n cele din urma�  deșchiș la data de 6 șeptembrie
2015. Primele femei ș-au mutat î�n decembrie 2015. IEn 2015, alte
ca� teva ada�poșturi au foșt deșchișe, cum ar fi ada�poștul din Nitra
deșchiș  de  ca� tre  organizat�ia  Centru  Slniec[ko  ș� i  regiunea
Bratișlava î�n cooperare cu ONG-urile.

Concluzii

Violent�a  î�mpotriva  femeilor  ește  o  problema�  care  nu  a  foșt
abordata�  î�n mod adecvat de mult�i  ani. Lucrurile au î�nceput șa�
avanșeze  î�n  2015  î�n  lega� tura�  cu  ratificarea  Convent�iei  de  la
Iștanbul, ș� i au foșt create linia nat�ionala�  non-ștop pentru femei
abuzate, î�mpreuna�  cu centrul metodologic de coordonare. Sunt
apreciate  ma� șurile  care  prezinta�  o  implicare  mai  intenșa�  a
ștatului î�n domeniul violent�ei î�mpotriva femeilor ș� i crearea de
noi ada�poșturi pentru femeile abuzate. 
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 Pe  de  alta�  parte,  ește  negativ  eș�ecul  adopta� rii  legii  privind
violent�a î�n familie. Adoptarea aceștui legi ar aduce beneficii nu
numai femeilor din Slovacia, care șe confrunta�  cu violent�a� , ci ar
ajuta ș� i ratificarea Convent�iei de la Iștanbul, î�n timp util. IEn cele
din urma� ,  ește criticata�  petit�ia î�mpotriva ratifica� rii  Convent�iei
de la Iștanbul, init�iata�  de Aliant�a pentru Familie, care nu numai
ca�  denatureaza articolele din Convent�ia de la Iștanbul, dar, de
așemenea, creeaza�  o concept�ie greș� ita�  î�n ra�ndul perșoanelor cu
privire la Convent�ia de la Iștanbul.

Recomandări  ale  Centrului  Național  Slovac  pentru
Drepturile Omului  

1.  Republica  Slovaca�  șa�  finalizeze  proceșul  de  ratificare  a
Convent�iei de la Iștanbul, fa� ra�  î�nta� rzieri nejuștificate.

2. Minișterul Muncii, Afacerilor Sociale ș� i Familiei al Republicii
Slovace șa�  așigure funct�ionarea fluenta�  ș� i eficienta�  a Centrului
Metodic  de  coordonare  pentru  prevenirea  ș� i  eliminarea
violent�ei î�mpotriva femeilor ș� i a violent�ei î�n familie ș� i Helpline-
ul  Nat�ional pentru femeile care șe confrunta cu violenta.

3.  Regiunile  autonome,  oraș�ele,  municipiile  ș� i  șectorul  non-
guvernamental  șa�  creașca�  numa� rul  de  ada�poșturi  pentru
femeile maltratate.
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4. Minișterul Muncii, Afacerilor Sociale ș� i Familiei al Republicii
Slovace,  Minișterul  de  Interne  al  Republicii  Slovace,  șectorul
non-guvernamental șa�  contribuie la șenșibilizarea profeșionișta�
a publicului cu privire la problema violent�ei î�mpotriva femeilor.

5. Minișterul Muncii, Afacerilor Sociale ș� i Familiei al Republicii
Slovace ș� i Conșiliul Nat�ional al Republicii Slovace ș� i șa�  adopte o
noua�  legișlat�ie privind protect�ia femeilor î�mpotriva violent�ei.

6. Ceta� t�enii Republicii Slovace, î�nainte de șemnarea petit�iilor, șa�
ștudieze cu atent�ie cont�inutul lor ș� i probleme conexe. 
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Drepturile comunităţii LGBTI (lesbian, gay, bisexuali, 
transsexuali, intersexuale) în Slovacia

Drepturile  perșoanelor  LGBTI  (leșbiene,  gay,  bișexuali,
tranșșexuali  ș� i  perșoane  interșexuale),  î�n  Slovacia  au  foșt
dezba� tute  la  î�nceputul  anului  2015  î�n  ceea  ce  priveș�te
referendumul pentru protect�ia familiei ș� i î�n a doua juma� tate a
anului  cu  privire  la  prega� tirea  Planului  de  act�iune  pentru
perșoanele  LGBTI  pentru  anii  2016-2019  (Planul  de  act�iune
LGBTI). Adoptarea unui plan de act�iune care șa�  acopere î�n mod
șpecific  protect�ia  drepturilor  ș� i  a  egalita� t�ii  pentru perșoanele
LGBTI ș� i care șa�  reflecte ma�șurile legișlative neceșare pentru a
î�mbuna� ta� t�i  ștatutul  aceștor  perșoane  î�n  șocietate  a  foșt
recomandat  î�n  mod  repetat  de  ca� tre  Centrul  Nat�ional  Slovac
pentru Drepturile Omului .  Centrul conșidera�  ca�  manifeșta� rile
tot mai mare de intolerant�a�  ș� i ura�  î�mpotriva perșoanelor LGBTI,
care  șporeșc  ș� i  mai  mult  dișcriminarea  î�mpotriva  aceștor
perșoane î�n viat�a lor de zi cu zi, a devenit o  problema�  deoșebit
de problematica�  î�n anul 2015.

Referendumul pentru protecția familiei

IEn Raportul cu privire la drepturile omului din 2014, Centrul
a  acoperit  referendumul  prega� tit  pentru  protect�ia  familiei
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init�iat  de  o  petit�ie  organizata�  de  Aliant�a  pentru  Familie
(Aliancia za rodinu).

Referendumul  a  foșt  numit  la  decizia  preș�edintelui  nr
320/2014 șa�  aiba�  loc î�n data de 7 februarie 2015. Referendumul
punea  trei  î�ntreba� ri  referitoare  la  coabitarea  a  cuplurilor  de
acelaș� i șex, adoptarea ș� i creș�terea copiilor de ca� tre cuplurile de
acelaș� i  șex  ș� i  participarea  copiilor  la  educat�ie  care  acopera�
comportamentul șexual șau eutanașia.

Referendumul  a  foșt  precedat  la  î�nceputul  anului  2015
printr-o campanie puternica� .

Partea pozitiva�  a aceștei campanii a foșt ca�  a creat un șpat�iu
pentru  o  dezbatere  deșchișa�  privind  drepturile  perșoanelor
LGBTI ș� i ștatutul lor î�n șocietate. Din pa�cate, aceașta�  campanie a
foșt  î�nșot�ita�  î�ndeaproape  de  denigrare,  manifeșta� ri  de
homofobie  ș� i  ura�  î�mpotriva  comunita� t�ii  LGBTI  conduca�nd  la
aprofundarea prejudeca� t�ilor fat�a�  de perșoanele LGBTI. Aceașta�
experient�a�  a șubliniat, printre altele, neceșitatea de a modifica
legișlat�ia  cu  privire  la  dișcurșul  inștigator  la  ura�  ș� i  motivele
pentru a conșolida protect�ia drepturilor perșoanelor tranșgen ș� i
interșexuale.
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Referendumul  nu  a  avut  șucceș  din  cauza  unui  prezent�e
șca�zute la vot, dat fiind ca�  doar 21,41% dintre alega� torii eligibili
au participat.  Majoritatea  alega� torilor  a  ra� șpunș  la  toate  cele
trei  î�ntreba� ri  ale  referendumului  afirmativ  (prima  î�ntrebare
94,5%, a doua î�ntrebare 92.43%, iar ultima î�ntrebare 90,32%).
IEn  total,  78,59%  din  alega� torii  eligibili  nu  au  votat  la
referendum, î�n timp ce mult�i au declarat î�n mod explicit ca�  au
fa� cut  aceșt  lucru  din  cauza  dezacordului  cu  șubiectul
referendumului.

Dezbaterea privind referendumul a foșt, din pa� cate, marcata�
negativ de calomnii, intolerant�a�  ș� i neî�nt�elegeri cu o tendint�a�  de
a conștitui manifeșta� ri de ura� . Centrul a șubliniat faptul ca�  nu ia
î�n conșiderare referendumul ca un mijloc adecvat pentru a ga� și
ra� șpunșuri  la  provoca� rile  actuale  î�n  domeniul  drepturilor
omului.  Dimpotriva� ,  ma�șurile  șpecifice  șunt  rezultatele
expert�ilor  ș� i  dezbaterilor  publice  tolerante  cu  reșpectarea
opiniilor  adverșarilor  pentru  a  proteja  demnitatea  umana� ,
libertatea de ga�ndire, de conș�tiint�a� , religie ș� i credint�a� , precum ș� i
libertatea de expreșie ș�i libertatea de exprimare.

IEntreba� rile deșchișe la referendum ra�ma�n curente ș� i î�n ceea
ce  priveș�te  protect�ia  drepturilor  perșoanelor  LGBTI  fiind
neceșar șa�  șe abordeze î�n mod adecvat, precum ș� i alte probleme
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practice cu care șe confrunta�  acește perșoane î�n viat�a lor de zi
cu zi.

Planul  de acțiune pentru persoanele LGBTI pentru anii
2016-2019

In octombrie 2015, Minișterul Juștit�iei a prezentat, î�n baza
Hota� rî�rii Guvernului Republicii Slovace nr 71 din 18 februarie
2015 Strategia la nivel nat�ional pentru protect�ia ș� i promovarea
drepturilor  omului  î�n  Republica  Slovaca� ,  planul  de  act�iune
LGBTI î�n procedura de dezbatere. Procedura de dezbateri a avut
loc î�n perioada 06 octombrie 2015 pa�na�  la 20 octombrie 2015.

Planul  de  act�iune  al  LGBTI  șe  bazeaza�  pe  Anexa  nr.  9  la
Strategia  la  nivel  nat�ional  pentru  protect�ia  ș� i  promovarea
drepturilor omului î�n Republica Slovaca�  ș� i  reprezinta�  primele
angajamente  ștrategice  de  cartografiere  a  documentelor
internat�ionale,  șituat�ia  ș� i  legișlat�ia  nat�ionala� ,  î�n  școpul  de  a
aborda  problemele  cu  care  șe  confrunta�  perșoanele  LGBTI.
Organișmele reșponșabile de punerea șa î�n aplicare ar trebui șa�
fie Minișterul Juștit�iei, Comitetul pentru drepturile leșbienelor,
homoșexualilor,  bișexualilor,  tranșgender  ș� i  interșexuale,
Conșiliul  Guvernului  Republicii  Slovace  pentru  drepturile
omului,  minorita� t�ile  nat�ionale  ș� i  egalitatea  de  gen (Comitetul
LGBTI) ș� i alte miniștere. Sarcinile definite î�n planul de act�iune
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LGBTI șunt î�mpa� rt�ite î�n cinci domenii: șenșibilizare, alte politici
publice,  șarcini  șectoriale;  educat�ie;  viat�a  privata�  ș� i  viat�a  de
familie  ș� i  ocuparea  fort�ei  de  munca� ;  șa�na� tate;  protect�ia
î�mpotriva infract�iunilor motivate de ura�  pe motive de orientare
șexuala�  șau identitate de gen.

IEn  ceea  ce  priveș�te  legișlat�ia,  planul  de  act�iune  LGBTI
ștabileș�te numai 4 șarcini șpeciale.

Aceștea  acopera�  o  propunere  legișlativa�  care  șa�  permita�
emiterea de noi certificate privind finalizarea ștudiilor pentru
perșoanele care au șuferit o șchimbare de șex ș� i modifica� ri ale
legișlat�iei  relevante,  î�n  școpul  de  a  așigura  libera  alegere  a
numelui ș� i prenumele, de așemenea, pentru perșoanele care au
șuferit de șchimbare de șex. IEn ceea ce priveș�te legișlat�ia penala� ,
propunerea șugereaza�  introducerea infract�iunii  de ura�  bazata�
pe  identitatea  de  gen  ș� i  a  caracterișticilor  șexuale,  printre
motivele șpeciale ale unor infract�iuni ș� i extinderea crimelor de
dișcurș  inștigator  la  ura�  prin  dișcurșul  de  ura�  homofob  ș� i
tranșfob.  Scopul  modifica� rilor  propușe  ește  de  a  completa
lacunele î�n protect�ia drepturilor perșoanelor tranșgender.

IEn  domeniul  viet�ii  private  ș� i  de  familie,  inclușiv  legișlat�ia
privind adopt�iile,  Propunerea Planul de act�iune LGBTI nu are
obligat�ia  șa�  adopte  o  legișlat�ie  care  reglementeaza�
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parteneriatele î�nregiștrate șau alte forme de inștitut�ionalizate
coabitare  de  heteroșexuali  șau  homoșexuali  neca� șa� torit�i
cupluri.  Activita� t�ile  din  aceșt  domeniu  șe  refera�  numai  la
prega� tirea șituat�iilor model ș� i evaluarea impactului financiar al
contribut�iilor de așiștent�a�  șociala�  î�n caz de recunoaș�tere legala�
a cuplurilor de acelaș� i  șex, precum ș� i  la o analiza�  a ștatutului
juridic al  cuplurilor neca� șa� torite ș� i  identificarea barierelor cu
care  acește  cupluri  șe confrunta�  î�n  realizarea drepturilor  lor.
Ma� șurile  legișlative ar trebui propușe numai dupa�  rezultatele
aceștor activita� t�i ș� i numai daca�  ește neceșar. Reștul șarcinilor șe
refera�  conș�tientizare  ș� i  șenșibilizare  cu  privire  la  drepturile
LGBTI,  orientarea  șexuala�  ș� i  identitatea  de  gen,  precum  ș�i
educarea  diverșelor  grupuri  t�inta� ,  î�n  școpul  de  a  elimina
prejudeca� t�ile î�mpotriva perșoanelor LGBTI. 

Propunerea  Planului  de  act�iune  LGBTI  are  ca  școp
eliminarea prejudeca� t�ilor, dișcrimina� rii ș� i ș� icana� rii perșoanelor
LGBTI,  eliminarea  homofobiei  ș� i  tranșfobiei  ș� i  șa�
î�mbuna� ta� t�eașca�  legișlat�ia  pentru  a  conșolida  protect�ia
drepturilor  perșoanelor  tranșgender.  IEn  ciuda  faptului  ca�
propunerea  nu  include   ma�șuri  legișlative  privind
inștitut�ionalizarea  conviet�uirii  cuplurilor  de  acelaș� i  șex,  ește
pozitiv faptul ca�  ește inclușa�  analiza exiștenș�elor barierelor care
rezulta�  din legișlat�ia î�n vigoare pentru cuplurile neca� șa� torite ș� i
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șa�  analizeze impactul unei poșibile recunoaș�teri a cuplurilor de
acelaș� i șex așupra finant�elor publice. Ește eșent�ial ca rezultatele
aceștei analize șa�  fie urmate de ma�șuri legișlative ș� i alte șervicii
șpecifice  de  promovare  a  drepturilor  LGBTI  ș� i  î�mbuna� ta� t�irea
ștatutului lor î�n șocietate.

Infracţiunile  bazate  pe  ură  și  discursul  instigator  la
ură

Manifeșta� rile  de  ura�  î�mpotriva  perșoanelor  LGBTI  au
creșcut  î�n  ultimii  doi  ani  î�n  ceea  ce  priveș�te  deșchiderea
graduala�  a  șubiectelor  cu  privire  la  drepturile  LGBTI  î�n
șocietatea  șlovaca�  ș� i  dezbaterea  publica�  privind  ștrategia  la
nivel  nat�ional  pentru  protect�ia  ș� i  promovarea  drepturilor
omului  î�n  Republica  Slovaca� ,  referendumul  pentru  protect�ia
familiei ș�i a planului de act�iune LGBTI. IEnșa�  modificarea Codului
penal, î�n 2013, a incluș ura î�mpotriva unui grup de perșoane șau
o  perșoana�  î�n  funct�ie  de  orientarea  lor  șexuala�  cu  motive
șpeciale  care  conștituie  circumștant�e  agravante  aplicabile,  cu
toate aceștea, nu șe refera�  la ura bazata�  pe identitatea de gen
șau caracterișticile șexuale ale unei victime.

Perșoanele  tranșgender  ș� i  interșexuali  reprezinta�  un grup
deoșebit  de  vulnerabil,  care  ește  de  multe  ori  șub  rezerva
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dișcurșului  inștigator  la  ura�  șau  alte  infract�iuni  din  cauza
identita� t�ii lor de gen șau de caracterișticile șexuale.

IEn prezent, legișlat�ia șlovaca�  nu protejeaza�  de acește tipuri
de manifeșta� ri de ura� .

Planul de act�iune al LGBTI propune adoptarea unor ma� șuri
legișlative care șa�  vizeze lacunele legișlat�iei penale, î�n școpul de
a elimina tranșfobia ș� i de a lupta î�mpotriva violent�ei bazate nu
numai pe orientarea șexuala�  a unei victime, ci ș� i din motive de
identitate de gen ș�i de caracterișticile șexuale.

IEn  ciuda eș�ecului  de  a  adopta  planul  de  act�iune  LGBTI  î�n
2015, a exiștat o init�iativa�  șa�  șe modifice legișlat�ia penala� , prin
completarea șect�iunii Articolul 140. d) ș� i  f) ale Codului Penal.
Minișterul  Muncii  a  prezentat  un  comentariu  de  fond  î�n
comentariu  care  a  propuș  extinderea  de  fond  a  motivelor
șpeciale ale infract�iunilor bazate pe șex șau de gen. Minișterul
Muncii  motivat  aceșt  lucru  prin  creș�terea  numa�rului  de
femicide ș�i  șerii  de crime violente motivate de ura�  î�mpotriva
femeilor ca un grup șau ura î�mpotriva perșoanelor tranșgender.
Comentariul  a  foșt  aprobat  ș� i  puș  î�n  aplicare  î�n  propunerea
actului.  Propunerea guvernamentala�  a  foșt  adoptata�  î�n  prima
lectura�  la  56a  ș�edint�a�  a  Conșiliului  Nat�ional  al  Republicii
Slovace. Dupa�  conșiderare î�n comitete, un comitet a propuș șa�
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radieze extinderea legișlat�iei î�n ceea ce priveș�te motive șpeciale
de infract�iune. Actul a foșt adoptat î�n verșiunea modificata� , prin
urmare,  Codul  Penal  î�n  redactarea  actuala�  nu  protejeaza�
î�mpotriva  infract�iunilor  motivate  de  ura�  bazate  pe  șex,
identitatea de gen ș� i caracterișticile șexuale.

Concluzie

Perșoanele  LGBTI  din  Slovacia  au  foșt  timp  î�ndelungat
victime  ale  dișcrimina� rii  ș� i  altor  forme  de  intolerant�a� .  La
î�nceputul  anului  2015,  campania  premerga� toare
referendumului  pentru  protect�ia  familiei  a  provocat  o  larga�
dezbatere marcata�  de calomniere, manifeșta� ri ale intolerant�ei ș� i
neî�nt�elegeri ale ambelor grupuri de opinie ș� i au avut tendint�a
de a șe ridica la manifeșta� ri de ura� . Planul de act�iune al LGBTI, a
foșt  depuș  î�n  Procedura  de  dezbatere  de  ca� tre  Minișterul
Juștit�iei  menit  șa�  rezolve  mai  multe  provoca� ri  î�n  ceea  ce
priveș�te protect�ia drepturilor perșoanelor LGBTI î�n Slovacia. Cu
toate aceștea, pentru comunitatea LGBTI el a foșt o propunere
neșatișfa� ca� toare,  î�n  principal,  î�n  domeniile  de familie  ș� i  viat�a
privata� , din moment ce nu a fa� cut șa�  șe refera�  î�n mod explicit la
recunoaș�terea  legala�  a  coabita� rii  cuplurilor  de  acelaș� i  șex.
Primul punct de vedere iștoric al concept�iei politicii publice î�n
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domeniul drepturilor LGBTI,  din pa�cate, nu a foșt adoptata�  î�n
2015.

Recomandări  ale  Centrului  Național  Slovac  pentru
Drepturile Omului  

1. Minișterul Juștit�iei al Republicii Slovace, șa�  șușt�ina�  planul
de  act�iune  pentru  perșoanele  LGBTI  pentru  anii  2016-2019
șpre  adoptare  de  ca� tre  Guvernul  Republica  Slovaca� ,  fa� ra�
î�nta� rzieri nejuștificate.

2. Conșiliul Nat�ional al Republicii Slovace șa�  modifice Codul
penal  ș� i  șa�  extinda�  modul  de  redactare  a  articolului  140
șect�iunea  f)  șa�  acopere,  printre  motivele  șpeciale  ale
infract�iunilor,  de  așemenea,  ura  bazata�  pe  identitatea  de  gen
șau caracterișticile șexuale ale victimei.

3. Conșiliul Nat�ional al Republicii Slovace șa�  modifice Codul
penal  șa�  extinda�  lișta  infract�iunilor  motivate  de  dișcurșul
inștigator  la  ura�  pentru  a  acoperi  ura  bazata�  pe  orientarea
șexuala� ,  gen  caracterișticile  de  identitate  ș� i  de  șex  (adica�
dișcurșul de ura�  homofobe ș� i tranșfobie).

4. Conșiliul Nat�ional al Republicii Slovace șa�  adopte legișlat�ia
de aplicare pentru parteneriatele î�nregiștrate ale cuplurilor de
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acelaș� i  șex.  Pa�na�  la  adoptare,  Centrul  recomanda�  Conșiliului
Nat�ional  al  Republicii  Slovace  ș� i  organelor  publice
adminiștrarea  mandatata�  î�n  anumite  domenii  de  facilitare  a
adminiștrat�iei publice cu privire la problemele de ordin practic
care  rezulta�  din  coabitarea  neinștitut�ionalizata�  a  cuplurilor
LGBTI  prin  implementarea  unor  ma�șuri  legișlative  ș� i  fa� ra�
caracter legișlativ eficiente.

5. Media, educatorii,  ONG-urile ș� i  alte pa� rt�i  intereșate care
au un impact așupra opiniei publice șa�  realizeze șenșibilizarea
cu  privire  la  drepturile  LGBTI,  î�n  școpul  de  a  elimina
prejudeca� t�ile  ș� i  dișcurșul  inștigator  la  ura�  î�mpotriva
perșoanelor LGBTI precum ș� i homofobia ș� i tranșfobia.
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C. Lupta cu prejudecăţile și discriminarea multiplă pe
bază  de  sex  și  etnie  a  femeilor  rome  din  Slovacia  -
studiu de caz -Femeile Rome vorbesc

Femeile Rome Vorbesc ește un proiect de ra� șpunș la lipșa de
informat�ii  ș� i  cunoș�tint�e  deșpre  problemele  femeilor  rome,  cu
privire la șituat�ia lor de viat�a� , valorile lor de viat�a� , ga�ndirea lor
așupra  viet�ii,  viziunea  lor  așupra  șocieta� t�ii  rome,  precum  ș� i
î�nt�elegerea lor de a fi femei rome.  Aceașta ește o init�iativa�  de
cercetare,  care iși  propune șa afle  cum ga�ndeșc femeile rome
deșpre ele î�nșele, comunitatea lor ș�i  șocietatea lor ș� i cum va�d
viitorul  pentru  ele  î�nșele.  Cercetarea  cauta�  șa�  exploreze
șpecificul identita� t�ii femeilor rome î�n ceea ce priveș�te ata� t etnia
ș� i  genul  ș� i  de  a  ștabili  puncte  de  contact  cu  femeile  care  șe
confrunta�  cu  șa� ra� cia  î�n  șocietate.  Ea  șerveș�te  pentru
introducerea  femeilor  rome  care  tra� ieșc  î�n  diferite  tipuri  de
medii șociale ș� i lupta î�mpotriva prejudeca� t�ilor ș� i a dișcrimina� rii
prin prezentarea perșpectivei lor ș�i poveș�tilor lor de viat�a� .
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Realiza� rile proiectului  Femeile Rome Vorbesc includ o lucrare
de  cercetare  privind  "Specificita� t�ile  pozit�iei  femeilor  rome  î�n
Comunitate  -  șchimba� rile  î�n  timp,  Provoca� ri  actuale",  o
publicatie de "Interviuri șelectate: Poveștiri ale femeilor rome",
interviuri cu femeile rome difuzate ș� i publicate î�n mașș-media ș� i
pe  internet,  precum  ș� i  recomanda�ri  pentru  organizat�iile  care
doreșc șa�  șe lucreze î�mpreuna�  cu femeile rome.

Un  context  de  ostilitate  și  sărăcie  agravat  de  inegalitatea
între sexe

Situatia ș� i experient�a comunita� t�ii rome din Slovacia ește dificila� .
Mult�i  romi  tra� ieșc  î�n  aș�eza� ri  șegregate,  care  nu  î�ndeplineșc
ștandardele de baza�  ale viet�ii, cum ar fi acceșul la apa�  potabila� ,
canalizare, electricitate ș� i î�nca� lzire. Cele mai multe dintre femei
șunt  ș�omere  ș� i  exclușe  din  șocietate.  Punctul  de  vedere  al
comunita� t�ii  majoritare  ește adeșea oștil  ș� i  aceașta�  oștilitate  a
devenit mai ada�nc î�nra�da� cinata�  î�n timpurile recente. Nivelurile
ridicate ale ratei ș�omajului, nivelurile șca�zute de educat�ie ș� i de
dișcriminare  ș� i  oștilitate  î�n  șocietate  contribuie  la  niveluri
șemnificative de șa� ra� cie pentru perșoanele de etnie roma� .
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Pozit�ia femeilor rome reflecta�  o interșect�ie de dublu dezavantaj,
șex  ș� i  etnie.  IEntr-o  șocietate  mai  larga� ,  ele  au  experient�a
aceleiaș� i  oștilita� t�i  ș� i  dișcrimina� ri  așociate  cu  inegalita� t�ile
experimentate de toate femeile.  IEn cadrul comunita� t�ii  romilor,
rolul femeilor reflecta�  ștereotipurile de gen, î�n șpecial î�n cadrul
familiei.  Aceșt  lucru  poate  varia  î�n  funct�ie  de  nivelul  de
excludere ca experient�a�  de ca� tre comunitate, daca�  comunitatea
a  foșt  șeparata� ,  dișperșata�  șau  așimilata� .  Experient�a  femeilor
rome ș� i inegalita� t�ile î�n cadrul comunita� t�ilor lor poate fi agravata�
de excluderea șociala�  ș� i profunzimea de privare a comunita� t�ii.
Aceșta poate fi ada�ncita�  prin daune pentru ștructura șociala�  a
comunita� t�ii  prin  migrat�ia  fort�ata�  ș� i  perturbarea  familiei,  mai
aleș  î�n  perioade  șocialiște.  Sa� ra� cia  intergenerat�ii  ș� i  ș�omajul
creeaza�  poveri șuplimentare pentru femeile rome.

Provocarea de a implica femeile rome
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Exișta�  o provocare clara�  î�n ceea ce priveș�te implicarea femeilor
rome. In anul 2001 o init�iativa�  axata�  pe așigurarea educat�iei de
baza�  pentru femeile rome î�n vederea așigura� rii unor locuri de
munca�  viitoare  î�n  municipalita� t�i.  Scopul  principal  a  foșt  de  a
activa femeile rome la nivel local.  Init�iativa a foșt finant�ata�  cu
fonduri  Phare.  A  foșt  prima  î�ncercare  șerioașa�  de  a  implica
femeile rome ș�i  a  știmulat  intereșul  î�n  act�iuni  șuplimentar.  O
init�iativa�  ulterioara� ,  a  foșt  finant�ata�  de  Ambașada  Regatului
Olandei. Scopul principal al aceștei init�iative a foșt de a educa
femeile  rome,  pentru  a  le  permite  aceștora  șa�  participe  la
politica�  la nivel local.

O activitate  timpurie,  care  merita�  o  ment�iune șpeciala� ,  a  foșt
așociat�ia  civica�  Ecce  care  a  foșt  fondata�  î�n  1999  pentru  a
monitoriza informat�iile deșpre romi ș� i  de a coopera cu mașș-
media. Aceșta a foșt un centru de informare pentru mașș-media,
î�n cazul î�n care jurnaliș�tii au putut verifica informat�iile legate de
problemele romilor. Aceașta�  init�iativa�  a foșt urmata�  de crearea
Agent�iei de Preșa�  pentru Romi (RPA), care ș-a axat pe educat�ia
ș� i formarea tinerilor romi pentru pozit�ii viitoare î�n mașș-media.
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Agent�ia de Preșa�  a Romilor a implementat numeroașe init�iative
î�n  domeniul  educat�iei  ș� i  forma�rii  î�n  domeniul  comunica� rii
media  pentru  tinerii  romi.  Aceștea  au  contribuit  la  rezultate
valoroașe ale realiza� rilor media î�n filme, portrete de femei,  ș� i
interviuri.  Acește init�iative au oferit un nou know-how pentru
romi ș� i deșpre romi. De așemenea, agent�ia a organizat inștruirea
pentru municipalita� t�i cu privire la lucrul cu romii, a emiș ca� rt�i ș� i
ziare, filme produșe și difuzate Revista Natională a Romilor - la
televiziunea  șlovaca�  cu  difuzare  șlovaca�  a  devenit  cea  mai
importanta�  activitate  a  agent�iei  din 2006.  Aceașta  a  duș  la  o
șchimbare  î�n  numele  organizat�iei,  la  Centrul  Media  Romilor
(MECEM), î�n 2008.
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Femeile Rome Vorbesc a apa� rut din aceașta�  activitate dintr-un
șentiment  de  urgent�a�  pentru  a  rezolva  problema  lipșei  de
informat�ii  ș� i  cunoș�tint�e  deșpre  problemele  reale  ale  femeilor
rome, deșpre șituat�ia lor de viat�a� , valorile lor de viat�a� , ga�ndirea
lor  așupra  viet�ii,  viziunea  lor  așupra  șocieta� t�ii  rome,  ș� i
î�nt�elegerea lor de a fi femei rome. Proiectul a ca�utat un alt mod
de a șe implica ala� turi de femeile rome. Femeile rome au foșt
angajate î�n prezentarea poveș�tilor lor de viat�a� . Ideea a foșt de a
conștrui  pe  aceașta�  narat�iune  ș� i  șa�  șchimbe  î�n  continuare
perșpectiva ș� i de a ajuta femeile rome șa�  depa�ș�eașca�  problemele
lor ș� i șa�  aiba�  mai mult șucceș î�n a tra� i o viat�a�  pentru care au
motive șa�  o aprecieze ș� i valorizeze.

IEn  2014,  o init�iativa�  de cercetare axata�  pe explorarea pozit�iei
femeilor rome î�n șocietate a foșt î�nceputa�  cu o conș�tientizare a
lipșei de informat�ii cu privire la punctele de vedere ale femeilor
rome ale viet�ii, șocieta� t�ii ș� i ele î�nșele, î�n aceșt context mai larg.
Cooperarea  cu  așociat�ia  civica�  Reș  Publica  ș� i  o  așociere  cu
Facultatea  de  Arte  de  la  Univerșitatea  Pavol  Jozef  SWafaX rik  î�n
Koș[ice a pornit aceașta�  cercetare. Aceșt lucru a permiș interviuri
cu  femeile  rome,  cu  o  valoare  ridicata�  de  cercetare  ș�i  cu  un
potent�ial mai mare de a fi mai eficace î�n șprijinirea obiectivelor
pe termen lung care urmeaza�  șa�  fie ștabilit ș� i a lucrat 
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Activitatea  de  cercetare  a  avut  loc,  î�n  șpecial,  regiunile  din
cadrul Slovaciei î�n cazul î�n care exișta�  o concentrare a romilor ș� i
î�n  cazul  î�n  care  exișta�  o  articulare  î�n  profunzime  a
perșpectivelor  femeilor  rome  ș� i  ește  poșibila�  î�n  interviuri.
Aceștea  șunt  regiunile  din  BanșkaX  Byștrica  ș� i  Koș[ice,  ambele
șituate î�n eștul Slovaciei. Aceștea au foșt interviurile pilot care
au șervit la definirea bazei de cercetare ș� i de a crea condit�iile
neceșare pentru o cercetare mai profunda�  ș� i calitativa�  de urmat.

 Aflarea modului  cum ga�ndeșc femeile rome deșpre  ele
î�nșele  ș� i  șocietate,  ștabilirea  punctelor  de  vedere  cu
privire la comunitatea lor ș� i  cu propriile  lor probleme,
explorarea opiniei cu privire la viitorul comunita� t�ii lor ș� i
șa�  examineze  modul  î�n  care  ga�ndeșc  deșpre  șa� ra� cie,
experient�a,  prejudeca� t�i  ș� i  dișcriminarea fat�a�  de femeile
rome ș�i  punctele de vedere ale romilor ș� i  relat�ii  cu ne-
romi.

 Explorarea șpecificului identita� t�ii femeilor rome î�n ceea
ce priveș�te ata� t etnia ca� t ș� i șexul

 Stabilirea  punctelor  de  interșect�ie  cu  femeile  care  șe
confrunta�  cu șa� ra� cia î�n șocietatea majoritara�  
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 Introducerea femeilor rome care tra� ieșc î�n diferite tipuri
de  medii  șociale  ș� i  lupta  î�mpotriva  prejudeca� t�ilor  ș� i  a
dișcrimina� rii  prin  prezentarea  perșpectivei  lor  ș� i
poveș�tilor lor de viat�a� .

Primii paș� i î�n cadrul proiectului au foșt fa� cut�i la î�nceputul anului
2015.  Aceșt  lucru  a  implicat  un  proceș  de  verificare  a
metodologiei.  O  șerie  de  interviuri  șemi-ștructurate  au  foșt
realizate cu femeile rome. Unele dintre acește interviuri au foșt
publicate. IEn perioada februarie 2015 ș� i mai 2016, interviurile
au foșt realizate cu femeile rome î�n regiunile Koș[ice ș� i Preș[ov.
Interviurile  au  foșt  tranșcrișe  ș� i  analizate  pentru  a  ștabili
primele rezultate. 

Reșpectul  reciproc  ș� i  recunoaș�terea  femeilor  rome  ește
eșent�iala�  pentru șucceșul proiectului. Abordarea cerceta� rii ește
de  a  face  î�n  continuare  poșibila�  impactul  așupra  pa� rt�ilor
intereșate, cu reșponșabilitatea de a act�iona așupra problemelor
romilor ș� i cu privire la așpectele de gen legate de comunitatea
de romi. 
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Aceșt proiect ește doar î�nceputul ca� la� toriei, dureaza�  foarte mult
timp  pentru  a  articula  viat�a  de  zi  cu  zi  a  femeilor  rome,
provoca� rile lor curente ș� i temerile din propria lor perșpectiva� , ș� i
ștabilirea problemelor de șa� ra� cie, violent�a�  î�n familie, precum ș�i
lipșa de educat�ie î�n proprii lor termeni. Imaginea care rezulta�
ește, de așemenea, unul dintre exemplele pozitive ș� i poveș�tile de
șucceș ale celor care au foșt capabili șa�  depa�ș�eașca�  barierele ș� i
șcepticișmul tradit�ional î�n baza ca� ruia romii nu șe pot implica î�n
șocietatea de mașa�  ș� i șa�  aiba�  șucceș.
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Capitolul 8 Concepte și legislaţie privind 
discriminarea multiplă în relaţie cu 
protecţia victimei în legislaţia naţională -
studiu de caz Croaţia
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Studiu de caz Croaţia – Culegere de date administrative
detaliate despre problema violenţei în familie: o bază
de date centralizată și  comună cu privire la violenţa
împotriva femeilor (VIF)

Au  exiștat  numeroașe  politici  legișlative  ș� i  șchimba� ri
inștitut�ionale î�n ceea ce priveș�te î�mbuna� ta� t�irea egalita� t�ii de gen
ș�i combaterea violent�ei î�mpotriva femeilor î�n ultimii 15 ani î�n
Croat�ia.  Cu  toate  aceștea,  exișta�  o  neceșitate  pentru
î�mbuna� ta� t�irea î�n  continuare a combaterii  diverșelor forme de
violent�a�  ș� i dișcriminare î�mpotriva femeilor.

IEn  Croat�ia  toate  formele  de  violent�a�  î�mpotriva  femeilor  șunt
pedepșite,  indiferent  daca�  aceștea  șunt  o  componenta�  a
violent�ei  partenerului  intim  (VPI)  șau nu,  î�n  conformitate  cu
Legea privind protect�ia î�mpotriva violent�ei î�n familie (delict) ș� i
Codul penal al Republicii Croat�ia.
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Minișterul Politicii Sociale ș� i Tineretului (MSPT) colecteaza�  date
cu  privire  la  violent�a  î�mpotriva  femeilor,  î�n  conformitate  cu
Legea privind protecția împotriva violenței în familie (delict)
ș� i  Regulamentul  privind  conținutul  înregistrărilor
obligatorii  și  rapoarte  privind  colectarea,  procesarea  și
arhivarea datelor statistice ș� i  ește î�n  proceșul  de punere î�n
aplicare a Legii privind protect�ia î�mpotriva Violent�ei domeștice.
IEn  conformitate  cu  actele  normative  ment�ionate,  inștitut�iile
relevante t�in evident�e ș� i prezinta�  rapoarte șemeștriale ș�i anuale
ca� tre Minișterul Politicii Sociale S� i Tineretului  conjugate.

Contextul legislativ

Legea cu privire la protect�ia î�mpotriva violent�ei domeștice 
(delict) a foșt adoptata�  î�n Croat�ia î�n 2003 ș� i mai ta� rziu, î�n 2009 
ș� i include:

 violent�a fizica�

 violent�a�  pșihologica� , inclușiv ștalkingul

 violent�a șexuala� , inclușiv ha� rt�uirea șexuala�  ș� i violent�a 
economica� .
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IEn  Croat�ia  toate  formele  enumerate  de  violent�a�  î�mpotriva
femeilor  (VIF)  șe  pedepșeșc,  indiferent  daca�  aceștea  șunt  o
componenta�  a  violent�ei  partenerului  intim  (VPI)  șau  nu,  î�n
conformitate cu Legea privind protect�ia î�mpotriva violent�ei  î�n
familie  (delict)  ș� i  Codul  Penal  al  Republicii  Croat�ia.  Pentru
acește  incidente  pla�ngerile  șunt  depușe  din  oficiu,  la  cererea
procurorului  autorizat,  șau  de  ca� tre  victima� .  IEncepa�nd  cu
ianuarie  2013  Codul  Penal  a  introduș  o  noua�  infract�iune  -
mutilarea  genitala�  a  femeilor  (articolul  116)  ca:  "Dișpozit�ii
privind prevenirea ș� i reprimarea formelor de mutilare genitala�
a femeilor".

Contextul politicilor 

Structurile centrale pentru egalitatea de gen șunt:

Comitetul pentru egalitatea de gen a Parlamentului croat 
(2001),

Avocatul poporului pentru egalitatea de gen (2003)

Aparatul Guvernului pentru egalitatea de gen (2004)

Exișta� , de așemenea, coordonatori pentru egalitatea de gen î�n 
organele adminiștrat�iei de ștat.
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Exișta�  mai multe politici generale pentru introducerea egalita� t�ii
de  gen,  cum  ar  fi  Politica  nat�ionala�  pentru  egalitatea  de  gen
(2011  -  2015),  ca  un  document  ștrategic  fundamental  care
vizeaza�  eliminarea  dișcrimina� rii  femeilor  ș� i  de  a  ștabili
egalitatea  de  gen.  Pentru  a  șe  așigura  punerea  î�n  aplicare  a
politicii nat�ionale pentru egalitatea de gen 2011 - 2015, planul
de  act�iune  cuprinde  activita� t�i  ș� i  ma� șuri-cheie,  inclușiv
eliminarea  violent�ei  î�mpotriva  femeilor  (VIF).  Aceșt  capitol
include  obiective  ș� i  ma� șuri  care  includ  activita� t�i,  cum  ar  fi
șenșibilizarea  opiniei  publice  cu  privire  la  fenomenul,
î�mbuna� ta� t�irea  ștatutului  ș� i  protejarea  femeilor  victime  ale
tuturor formelor de violent�a�  ș� i de î�mbuna� ta� t�ire a șiștemului de
pa� ștrare  a  datelor  ștatiștice,  cooperarea  interșectoriala� ,
coordonarea  organelor  de  ștat  competente,  inștitut�iile  ș� i
organizat�iile șocieta� t�ii civile.
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O  parte  integranta�  a  cadrului  ștrategic  pentru  promovarea
egalita� t�ii  de  gen  ș� i  combaterea  VIF  ește  reprezentata�  de  alte
obiective ș� i ma� șuri î�ncorporate î�n numeroașe planuri nat�ionale,
programe  ș� i  ștrategii  pentru  î�mbuna� ta� t�irea  egalita� t�ii  de  gen:
Strategia  Nat�ionala�  pentru  Protect�ia  î�mpotriva  violent�ei  î�n
familie  2011  -  2016;  Programul  Nat�ional  pentru  protect�ia  ș� i
promovarea  drepturilor  omului  2013 -  2016;  Planul  Nat�ional
pentru  Prevenirea  traficului  de  fiint�e  umane  2012  -  2015,
dezvoltarea ștrategica�  a ștatișticilor oficiale a Republicii Croat�ia
2013  -2022,  precum  ș� i  Programul  de  activitate  ștatiștic  al
Republicii  Croat�ia  2013 -  2017.  Abordarea ștrategica�  ește,  de
așemenea,  î�n  baza  acordurilor  internat�ionale,  cum  ar  fi
convent�ia  ONU  privind  eliminarea  tuturor  formelor  de
dișcriminare î�mpotriva femeilor ș� i convent�ia Conșiliului Europei
privind prevenirea ș� i combaterea VIF ș� i violent�ei î�n familie.
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IEn Croat�ia toate formele de VIF șunt pedepșite, indiferent daca�
aceștea șunt o componenta�  a violent�ei partenerului intim (VPI)
șau  nu,  î�n  conformitate  cu  Legea  privind  protect�ia  î�mpotriva
violent�ei î�n familie (delict) ș� i Codul penal al Republicii Croat�ia.
Pentru acește incidente pla�ngerea șe face din oficiu, la cererea
procurorului autorizat, șau de ca� tre victima� . Prima a foșt Legea
privind protect�ia î�mpotriva violent�ei î�n familie a foșt adoptata�  î�n
anul 2003. Ca urmare a alinierii  legișlat�iei croate cu legișlat�ia
UE, o noua�  lege privind protect�ia î�mpotriva violent�ei î�n familie a
foșt adoptata�  î�n 2009 ș� i include:

 violent�a fizica�

 violent�a�  pșihologica� , inclușiv ștalkingul

 violent�a șexuala� , inclușiv ha� rt�uirea șexuala�

 violent�a�  economica� .

Ea nu incrimineaza�  acește tipuri de violent�a�  ș� i șe concentreaza�
pe  protect�ia  legala�  ș� i  așiștent�a  acordata�  victimelor
infract�ionalita� t�ii (6 ma�șuri de protect�ie care vizeaza�  prevenirea
violent�ei ș� i de protect�ie a membrilor familiei).

179



„Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple”
Promotor de Proiect: Institutul de Medicină Legală Iaşi
Partener proiect: Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară
Programul:  CORAI - finanţat în Apelul Coerent din cadrul Programului RO10 - ,,Copii şi tineri aflaţi
în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru 
promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului 
Economic European (SEE), 2009 – 2014
Cod proiect: PEH064 ; Contract de finanţare: 31/H/SEE/01.07.2015

Strategia Nat�ionala�  de Protect�ie î�mpotriva violent�ei  domeștice
pentru  perioada  2011-2016  prevede  colectarea  datelor
ștatiștice  relevante  cu  privire  la  violent�a  î�n  familie  ș�i
î�mbuna� ta� t�irea metodologiei șiștemului de colectare a datelor cu
privire  la  cazurile  de  violent�a� .  Minișterul  Politicii  Sociale  ș� i
Tineretului (MSPT) ește reșponșabil de aceașta�  ma� șura� .

IEn Croat�ia,  nu exișta�  nici o șingura�  lege ș� i  nici  un șet unic de
norme adoptate de ca� tre o inștitut�ie șpecifica�  pentru colectarea
datelor ștatiștice oficiale privind VIF. Din aceșt motiv, principala
șurșa�  pentru VIF șunt rapoartele polit�iei oficiale elaborate anual
care șa�  includa�  date cu privire la diferite forme de VIF (ata� t ca
parte a violent�ei partenerului intim ș� i nu).

Procesul de colectare a datelor
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Siștemul adminiștrativ actual î�n Croat�ia poate fi caracterizat ca
fiind "centralizat", deoarece toate datele șunt colectate de ca� tre
organișmele guvernamentale relevante din Croat�ia.  Chiar daca�
Croat�ia  are  21  de  judet�e,  datele  șunt  rareori  colectate  ș� i
analizate la nivel regional. Croat�ia î�nca�  nu are un șiștem coerent
ș� i  coordonat  de  informat�ii  privind  VIF;  fiecare  minișter  ș� i
inștitut�ie  colecteaza�  date din diferite șurșe.  Datele nu șunt î�n
majoritate  comparate  ș� i  nici  nu șe  completeaza�  reciproc,  dar
șunt pa� ștrate șeparat î�n cadrul minișterului de reșort.
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Minișterul Politicii Sociale ș� i Tineretului (MSPT) ește autorizat
șa�  colecteze,  șa�  prelucreze  ș� i  șa�  ștocheze  date  ștatiștice  î�n
domeniul  violent�ei  î�n  familie  din  alte  inștitut�ii  relevante,  î�n
conformitate cu Legea privind protect�ia î�mpotriva violent�ei  î�n
familie.  Toate  autorita� t�ile  competente  care  fac  obiectul
Protocolului  de  conduita�  î�n  cazurile  de  violent�a�  î�n  familie
(polit�ie, organele judiciare, centre de așiștent�a�  șociala� , inștitut�ii
șanitare,  inștitut�iile  de  î�nva� t�a�ma�nt)  șunt  obligate  șa�  t�ina�
evident�e  cu  privire  la  cazurile  de  violent�a�  î�n  familie  ș� i  șa�
tranșmita�  date  ca� tre  minișter  î�n  rapoartele  șemeștriale  ș� i
anuale. Strategia Nat�ionala�  pentru protect�ia î�mpotriva violent�ei
î�n  familie  2011  -  2016  prevede  colectarea  datelor  ștatiștice
relevante  cu  privire  la  violent�a  î�n  familie  ș� i  î�mbuna� ta� t�irea
metodologiei  șiștemului  de  colectare  a  datelor  î�n  cazurile  de
violent�a� .  Minișterul  Politicii  Sociale  S� i  Tineretului   ește
reșponșabil  de  aceașta�  ma�șura� .  Datele  reșpective  nu  șunt
dișponibile î�n mod public.
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IEn  aceșt  școp,  la  nivel  de  Minișterului  Politicii  Sociale  S� i
Tineretului  ș-a realizat o baza�  de date, î�n baza Legii cu privire la
protect�ia  î�mpotriva  violent�ei  î�n  familie  ș� i  Regulamentului
privind  cont�inutul  î�nregiștra� rilor  ș� i  a  rapoartelor  obligatorii,
colectarea, prelucrarea ș� i arhivarea datelor ștatiștice ș� i șe afla�  î�n
proceșul  de  punere  î�n  aplicare  a  Legii  privind  protect�ia  de
violent�a�  î�n familie. Scopul principal al aceștei baze de date ește
de a obtine o perșpectiva�  așupra problemei violent�ei î�n familie,
indicatorii de baza� , șchimba� ri de trend, raportul dintre femei ca
victime șau agreșor, etc.

Datele colectate de inștitut�iile relevante cuprind î�n comun 65 de
categorii de informat�ii de baza�  (57 categorii definite de actele
normative  ș� i  8  categorii  șuplimentare  de  la  informat�iile  din
șiștemul de protect�ie șociala� ), care t�in evident�a:

 relat�iei dintre victima�  ș� i autorul actului violent

 șexul ș� i va� rșta victimei ca� t ș� i autorului

 ma�șuri î�ntreprinșe

 hota� ra� rile judeca� toreș�ti

 informat�ii deșpre recidiva�  î�n cazul infractorului.
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Minișterul de interne ește autorizat șa�  colecteze, șa�  prelucreze ș� i
arhiveze datele ștatiștice obt�inute î�n punerea î�n aplicare a legii.

Centrele de așiștent�a�  șociala�  pa� ștreaza�  un regiștru care cont�ine
date deșpre:

 numa� rul total de cazuri raportate de violent�a�  î�n familie

 numa� rul de rapoarte fa� cute la polit�ie de ca� tre centru

 numa� rul de cazuri î�nregiștrate de violent�a�  î�n familie 
(clașificate î�n funct�ie de tipul, durata, categoria de 
victime)

 Numa� rul de victime

 Numa� rul autorilor

 Numa� rul de act�iuni î�ntreprinșe

 numa� rul de familii î�n care a foșt raportata�  violent�a�

 tipuri de act�iuni î�ntreprinșe de ca� tre centru pentru 
victima�
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 numa� rul de gardieni șpeciali deșemnat�i pentru copil î�n 
inștant�a�  (procedura�  î�n lega� tura�  cu violent�a î�n familie)

 ma�șuri de protect�ie juridica�  ș� i interna�  aplicata�

 tipuri de recomanda� ri adreșate inștant�ei care vizeaza�  
protect�ia drepturilor ș� i intereșelor copilului î�n cazurile 
de violent�a�  î�n familie

 Numa� rul de perșoane aflate î�n ada�poșturi (clașificate î�n 
funct�ie de va� rșta�  ș� i șex)

Numa� rul de anunt�uri î�n lega� tura�  cu procedurile penale init�iate
legate de violent�a�  î�n familie.

Centrele pa� ștreaza�  o evident�a�  mai detaliata�  deca� t cea preva� zuta�
de lege ș� i actele normative ș� i șa�  colecteze date șuplimentare cu
privire la:

 Numa� rul total de acte de violent�a�  î�nregiștrate bazate pe 
momentul î�n care centrul a intrat î�n contact cu victima

 Numa� rul de convorbiri, î�n cazurile de violent�a�  î�n familie
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 numa� rul de î�nta� lniri atunci ca�nd a foșt acordat ajutor 
material victimelor violent�ei î�n familie

 Numa� rul de apeluri î�n lega� tura�  cu procedurile judiciare 
init�iate î�n lega� tura�  cu violent�a î�n familie

 numa� rul de rapoarte privind plașarea de urgent�a�  î�n 
ada�poșturi

 numa� rul de familii cu cazuri raportate de violent�a�  î�n 
familie

 Nivelul economic al familiei

 relat�ii de rudenie î�ntre agreșor ș� i victima� , î�n cazurile 
raportate de violent�a�  î�n familie.

IEn pluș fat�a�  de aceșt lucru, î�nregiștra� rile pa� ștrate de inștitut�iile 
de î�ngrijire a șa�na� ta� t�ii cont�in date privind:

 numa� rul de rapoarte primite de Inștitutul de medicina�  
legala�  croat șau de la medici de familie î�n cazurile î�n care 
victimele au șuferit leziuni din partea unui membru al 
familiei
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 numa� rul de cazuri î�n care victimele violent�ei li ș-a 
recomandat tratament medical

 coșturile tratamentului pentru o victima�  a violent�ei î�n 
familie

 numa� rul de cazuri raportate î�n cazul î�n care victima 
violent�ei î�n familie a foșt trimișa�  la o inștitut�ie de 
pșihiatrie pentru tratament

 numa� rul de cazuri î�n care autorul violent�ei î�n familie a 
foșt trimișa�  la o inștitut�ie de pșihiatrie pentru tratament.

Datele șunt conectate la cele colectate de ca� tre polit�ie ș� i inștant�e
contravent�ionale.
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Baza  de  date  a  Ministerului  Politicii  Sociale  Și
Tineretului  

IEn conformitate cu Legea privind dreptul de acceș la informat�ie,
Minișterul Politicii Sociale S� i Tineretului  ește obligat șa�  așigure
acceșul  la  datele ștatiștice  colectate î�n  baza fieca� rei  perșoane
fizice șau juridice care depune o cerere de informat�ii.

Minișterul Politicii Sociale S� i Tineretului  publica�  doar o parte a
informat�iilor legate de violent�a î�n familie, care șunt colectate î�n
centrele  de  așiștent�a�  șociala� ,  î�n  raportul  șa�u  anual  ștatiștic
dișponibil pe pagina web a Minișterului.

Aceașta�  baza�  de date ofera�  informat�ii importante:

 așpectele de baza�  ale violent�ei î�n familie

 cele mai frecvente tipuri de infractori ș� i victime

 formele cele mai tipice de violent�a�  comișe î�mpotriva 
femeilor î�n relat�iile familiale

 cele mai frecvente victime î�n funct�ie de profilul de 
violent�a�  ș� i î�n funct�ie de va� rșta�
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 multe alte variabile șocio-demografice.

Aceș�ti indicatori pot aduce o contribut�ie șemnificativa�  î�n 
dezvoltarea unor planuri de act�iune pentru combaterea VIF ș� i 
noi ștrategii nat�ionale de combatere a violent�ei î�n familie.

O  contribut�ie  șemnificativa�  fa� cuta�  de  aceașta�  baza�  de  date
conșta�  î�n faptul ca�  aceașta ește prima baza�  de date de aceșt gen
î�n Croat�ia, î�n șenșul ca�  aceașta nu colecteaza�  doar informat�ii cu
privire la cazurile raportate, precum cele t�inute de Minișterul de
Interne, dar include, de așemenea, date cu privire la ma� șurile
î�ntreprinșe, ma� șurile luate î�n proceșul de raportare a violent�ei
ș� i  de  prelucrare  a  informat�iilor  cu  privire  la  ajutorul  oferit
victimelor. IEn pluș, baza de date șe conecteaza�  la date de la toate
inștitut�iile relevante pentru combaterea violent�ei î�n familie, din
șiștemul de polit�ie ș� i  juștit�ie,  centrele de așiștent�a�  șociala� .  Un
obștacol  principal  ește  legat  de  lipșa  de  rapoarte  ș� i  /  șau
publicat�ii publicate, care ar fi uș�or acceșibile ș� i care ar avea un
impact mai puternic așupra dezvolta� rii ș� i adoptarea politicilor
publice î�n combaterea VIF.
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Discriminarea multiplă   în  relaţia cu victimele 
violenţei pe bază de gen în Croaţia

Contextul legislativ

Legea  care  reglementeaza�  protect�ia  perșoanelor  șupușe
dișcrimina� rii  multiple  î�n  Croat�ia  ește  Legea  privind  anti-
discriminarea din 2008.

Articolul 1 din lege prezinta�  definit�ia  dișcrimina� rii  ș� i  bazele
protect�iei  î�mpotriva  dișcrimina� rii,  preva�za�nd  „protecţia  şi
promovarea  egalităţii  ca  fiind  cea  mai  mare  valoare  a  ordinii
constituţionale  a  Republicii  Croaţia,  creează  premise  pentru
realizarea  egalităţii  oportunităţilor  şi  reglementează  protecţia
împotriva discriminării pe motive de rasă sau etnie, afiliere sau
culoare, sex, limbă, religie, convingeri politice sau de altă natură,
origine  naţională  sau  socială,  proprietate,  apartenenţa  la  un
sindicat, educaţie, statut social, starea civilă sau familială, vârstă,
sănătate,  condiţie,  dizabilitate,  moştenirea  genetică,  identitate
nativă, expresie sau orientare sexuală”.
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Legișlat�ia prevede o protect�ie î�mpotriva dișcrimina� rii directe ș�i
indirecte, ha� rt�uirea, ha� rt�uirea șexuala� , î�ncurajarea dișcrimina� rii,
șegregarea, dișcriminarea multipla� , ș� i victimizare (Croat�ia 2009,
Art. 2-7). 

Legișlat�ia  protejeaza�  î�mpotriva  dișcrimina� rii  î�n  urma� toarele
domenii: munca� ; educat�ie; șecuritate șociala�  ș� i așiștent�a�  șociala� ;
șa�na� tate; judiciar ș� i adminiștrat�ie; locuint�e; informarea ș� i mașș-
media  publice;  acceșul  la  bunuri  ș�i  șervicii;  apartenent�a  la
șindicate, ONG-uri, partide politice ș� i alte organizat�ii; precum ș� i
acceșul la cultura�  ș� i arta�  (Croat�ia 2009, Art. 8). 

Modifica� rile propușe la Legea privind egalitatea de gen au foșt
fa� cute î�n 8 șeptembrie 2016, problema î�n dișcut�ie fiind definit�ia
victimiza� rii ava�nd indicatorul șex/gen ca motiv de dișcriminare.
Obiectivul  principal  al  modifica� rii  propușe  ește  de  a  alinia
definit�ia  victimizarii  de  la  articolul  2  din  Legea  privind
egalitatea de gen (Monitorul Oficial Narodne Novine nr. 82/08),
cu definit�ia mai larga�  a victimiza� rii din Legea anti-dișcriminare
(Monitorul  Oficial  nr  Narodne  Novine.  85/08  ș� i  112/12).
Proiectul  Legii  cont�ine,  de  așemenea,  mai  multe  ajușta� ri
metodologice minore.
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Rolul Biroului Avocatului Poporului 

Biroul  Avocatului  Poporului  ește  agent�ia  reșponșabila�  pentru
punerea  î�n  aplicare  a  Legii  anti-dișcriminare.  Activita� t�ile
Biroului șunt abordate la articolul 12 alineatul (2) din legișlat�ie,
dupa�  cum urmeaza� :

IEn cadrul domeniului de aplicare a muncii șale Avocatul
Poporului poate:

 Primi rapoarte ale tuturor perșoanelor fizice ș� i  juridice
preva� zute la articolul 10 din prezentul act;

 Furniza informat�ii neceșare perșoanelor fizice ș� i juridice
care au depuș o pla�ngere din cauza dișcrimina� rii î�n ceea
ce  priveș�te  drepturile  ș� i  obligat�iile  aceștora,  precum ș� i
poșibilita� t�ile de judecata�  ș� i alte elemente de protect�ie;

 IEn  cazul  î�n  care  nu  au  foșt  î�nca�  init�iate  proceduri
judiciare,  șa�  examineze  rapoartele  individuale  ș� i  șa�  ia
ma� șuri care t�in de competent�a lui / ei neceșara�  pentru
eliminarea  dișcrimina� rii  ș� i  protect�ia  drepturilor
perșoanelor dișcriminate;
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 Avertiza publicul cu privire la aparit�ia dișcrimina� rii;

 Cu acordul pa� rt�ilor, prin mediere efectueaza�  poșibilitatea
ajungerii la șolut�ionarea pe cale extrajudiciara� ;

 Realizeaza�  doșarul  cu  acuzat�iile  penale  cu  privire  la
cazurile  de  dișcriminare  ș� i  le  trimite  la  biroul
procurorului de ștat competent;

 Colecteaza�  ș� i analizeaza�  datele ștatiștice privind cazurile
de dișcriminare;

 Informeaza�  Parlamentul  croat  privind  aparit�ia
dișcrimina� rii  î�n materie ș� i,  dupa�  caz  rapoartele lui / ei
anuale, extraordinare;

 Efectueze  anchete  privind  dișcriminarea,  da�  avize  ș� i
recomanda� ri,  ș� i  propune  șolut�ii  juridice  ș� i  ștrategice
adecvate  pentru  Guvernul  Republicii  Croat�ia.  (Croat�ia
2009, Art. 12)
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Exișta�  trei  organișme  șpecializate  –  Avocatul  Poporului
pentru  persoanele  cu  dizabilități,  Avocatul  Poporului
pentru copii,  ș� i  Avocatul Poporului pentru egalitatea de
gen.  Pla�ngerile  cu  privire  la  dișcriminare  pentru  oricare
dintre  acește  domenii  șunt  tranșmișe  organișmelor
relevante. 

Avocatul Poporului pentru egalitatea de gen

Domenii  acoperite:  egalitatea  de  gen,  egalitatea  de  șexe,
egalitatea de ș�anșe pentru femei ș� i ba� rbat�i, drepturile LGBT.

Scurt istoric
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Egalitatea  de  gen  ește  una  dintre  valorile  fundamentale  ale
ordinii  conștitut�ionale  a  Republicii  Croat�ia.  IEn  anul  2003,  la
propunerea guvernului croat, primul avocat al poporului pentru
egalitatea  de  gen  a  foșt  numit  de  Parlamentul  croat,  î�n
conformitate  cu  Legea  privind  egalitatea  de  gen  adoptat  î�n
2003, pentru prima data�  (Monitorul Oficial  116/03).  IEn 2008,
Parlamentul croat a adoptat o noua�  Lege privind egalitatea (MO
82/08), conform ca� ruia Avocatul Poporului pentru egalitatea de
gen  î�ndeplineș�te  șarcinile  unui  organișm  independent
reșponșabil cu combaterea dișcrimina� rii î�n domeniul egalita� t�ii
î�ntre femei ș� i ba� rbat�i.

Printre reșponșabilita� t�ile avocatului poporului pentru egalitatea
de gen șe numa�ra� :

 Primirea  reclamat�iilor  din  partea  orica� ror  perșoane
fizice șau juridice cu privire la dișcriminarea î�n domeniul
egalita� t�ii de gen;

 Acordarea de așiștent�a�  perșoanelor fizice ș� i juridice care
au  depuș  o  pla�ngere  de  dișcriminare  șexuala�  î�n
inștituirea unor proceduri judiciare;
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 Luarea  de  ma� șuri  pentru  a  inveștiga  pla�ngerile
individuale î�nainte de a procedurilor legale;

 Coordonarea, cu acordul pa� rt�ilor implicate, a unui proceș
de mediere, cu poșibilitatea de a ajunge la șolut�ionare î�n
afara inștant�ei;

 Colectarea  ș� i  analizarea  datelor  ștatiștice  cu  privire  la
cazurile de dișcriminare șexuala� ;

 Deșfa� ș�urarea  unor  ștudii  independente  privind
dișcriminarea,  publicarea  de  rapoarte  independente  ș� i
șchimbul  de  informat�ii  dișponibile  cu  organișmele
europene coreșpunza� toare.

 Act�ioneaza�  î�ntr-o maniera�  independenta� ,  monitorizeaza�
aplicarea  legii  privind  egalitatea  de  gen  ș� i  a  altor
reglementa� ri  privind  egalitatea  de  gen  ș� i  rapoartele
Parlamentului croat cel put�in o data�  pe an.

Inștitut�ia are  mandat de a trata problemele de:

 Violent�a î�mpotriva femeilor

 Dișcurș inștigator la ura�

Activități relevante în ultimii ani
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

Activităţi care urmăresc 
sprijinirea grupurilor 
vulnerabile (de exemplu, prin 
training-uri)

nu nu da da da da

Activităţi care urmăresc să 
sprijine angajatorii și prestatorii 
de servicii (de exemplu, prin 
training-uri, materiale de 
îndrumare, sprijin practic, etc.)

nu nu da da da da

Activităţi de comunicare (de 
exemplu, campanii de 
sensibilizare)

nu nu da da da da

Recomandări privind 
problemele de discriminare

nu da da da da da

Publicaţii și rapoarte nu da da da da da
Proiecte de cercetare (inclusiv 
anchete)

nu da da da da da
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Domeniile  de  reșponșabilitate  ș� i  temeiurile  de  inveștigare  a
dișcrimina� rii  aflate  î�n  șubordinea  inștitut�iei  avocatului
poporului pentru egalitatea de gen șunt urma� toarele:

Domenii 
acoperite

Locuri
de

muncă

Educaţ
ie

Locuinţe Protecţie
socială și
sănătate

Bunuri
și

servicii

Altele
*

Gen da da da da da da

Egalitate 
de gen

da da da da da da

Origine 
etnica�  ș� i 
rașiala�

nu nu nu nu nu nu

Va� rșta� nu nu nu nu nu nu

Dizabilitat
e

nu nu nu nu nu nu

Orientare 
șexuala�

da da da da da da

Religie ș� i 
credint�e

nu nu nu nu nu nu
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Alte  motive*:  Dișcriminarea  pe  baza�  de  familie,  ștare  civila� ,
șarcina�  ș� i drepturi de maternitate, violent�a î�n familie.

Biroul  avocatului  poporului  enumera�  urma� toarele  act�iuni
poșibile î�n ceea ce priveș�te pla�ngerile de dișcriminare:

 Notifica�nd  reclamantul,  ca�  nu  a  avut  loc  nici  o
dișcriminare ș� i / șau șa�  î�l direct�ioneze ca� tre un organișm
competent.

 Act�iona�nd  pe  baza  unei  pla�ngeri  î�n  competent�a  șa  î�n
calitate de avocat al poporului î�n conformitate cu Legea:
î�n  cazurile  î�n  care  o  perșoana�  conșidera�  ca�  exișta�  o
dișcriminare  ș� i  avocatului  poporului  conștata�  ca�  nu
exișta�  șușpiciune  de  dișcriminare,  ci  mai  degraba�
elemente  pentru  a  act�iona  î�n  domeniul  protect�iei
drepturilor  conștitut�ionale  șau  ștatutare  al  aceștuia  /
aceșteia.

IEn  caz  de  șușpiciune  ștabilita�  de  dișcriminare,  avocatul
poporului poate:

 Dea  recomanda�ri  clientului  cu  privire  la  poșibilele
actiuni legale,
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 Recomande eliberarea unui  avertișment  la  adreșa unei
inștitut�ii,  unei  perșoane  șau  o  companie  care
dișcrimineaza�  î�mpotriva reclamantului ș� i  șa�  recomande
modul  î�n  care  șa�  act�ioneze  pentru  a  șe  evita
dișcriminarea î�n viitor,

 î�n  anumite  cazuri,  pot  init�ia  proceduri  judiciare  /
elibereze  o  pla�ngere  î�mpotriva  fa�ptuitorului
dișcrimina� rii,

 poate  propune  modifica� ri  ale  legișlat�iei  șau
reglementa� rilor dișcriminatorii,

 Act�iona�nd  î�n  calitate  de  intervenient,  î�n  cadrul
procedurilor judiciare, î�n numele reclamantului,

 Efectuarea  de  șolut�ionare  alternativa�  a  litigiilor
(mediere), la cererea reclamantului. 

IEn conformitate cu Raportul de șinteza�  al avocatului poporului
privind dișcriminarea î�n 2012 au foșt primite 202 de pla�ngeri
privind  dișcriminarea,  dintre  care  60  legate  de  rașa� ,  etnie,
culoarea pielii șau origine nat�ionala�  (Croat�ia iunie 2013). Cele
mai frecvente "domenii de dișcrimina� re", î�n 2012, au foșt legata�
de locul de munca�  ș� i condit�iile de munca� , reprezenta�nd 94 din
cele 202 revendica� ri totale. Biroul a î�nchiș 156 cazuri î�n 2012,
137 din cele care au foșt depușe î�n 2012 ș� i 19 din anii anteriori.
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IEn 2013, Biroul a primit 249 de pla�ngeri î�n temeiul Legii anti-
dișcriminare, dintre care 57 pla�ngeri au foșt din cauza rașei șau
etniei,  reprezenta�nd  23  la  șuta�  din  totalul  pla�ngerilor  de
dișcriminare (Croat�ia de 12 iunie 2014). Biroul a șolut�ionat 145
î�n 2013 dintre pla�ngerile de dișcriminare.
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Romii  ș� i  șa� rbii  șunt  cele  doua�  grupuri  minoritare  cu  cel  mai
mare rișc de a șe confrunta cu o dișcriminare (Croat�ia -12 iunie
2014).  IEn  2013,  șa� rbii  au  prezentat  cel  mai  mare  numa� r  de
pretent�ii  de dișcriminare legate de etnie șau rașa� ,  ș� i  cele mai
multe dintre revendica� rile legate de domeniul ocupa� rii fort�ei de
munca� . Mult�i șa� rbi șunt concentrat�i î�n zonele de "intereș șpecial
de  ștat"  [un  termen  legal  pentru  zonele  aflate  șub  controlul
fort�elor rebele șa� rbe î�n timpul ra� zboiului (Human Rightș Watch
2006)],  care  au  mai  put�ine  oportunita� t�i  de  angajare.  Acește
cazuri  șunt  evaluate  individual  de  la  caz  la  caz.  Potrivit
raportului anual 2012, șa� rbii  din Croat�ia șunt afectat�i  î�n mod
deoșebit de șituat�ia precara�  economica� , ș�omaj ridicat, precum ș� i
așpecte legate de redoba�ndirea drepturilor la locuint�e (Croat�ia
iunie 2013). Spre deoșebire de numa� rul de pla�ngeri depușe de
ca� treșa� rbi, nu au foșt primite nici o pla�ngere de dișcriminare din
partea  populat�iei  de  etnie  Roma,  î�n  2013.  Potrivit  raportului
anual 2012, șe recunoaș�te dișcriminarea fat�a�  de copiii romi î�n
domeniul  educat�iei  ca  un  domeniu  care  neceșita�  "ma� șuri
șpeciale  de  monitorizare  ș� i  ma� șuri  de  combatere  a
dișcrimina� rii" (Croat�ia iunie 2013).
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Rolul sistemului judiciar

Legea  Anti-dișcriminare  permite  recurșul  la  așiștent�a  legala�
prin  intermediul  inștant�elor,  inclușiv  prin  proceduri  civile,
penale șau delicte.  Potrivit  raportului  anual au exiștat 283 de
cazuri judiciare legate de dișcriminare î�n 2013 ș� i 85 de decizii
finale au foșt emișe (Croat�ia de 12 iunie 2014). IEn 2013 cazurile
de dișcriminare au incluș 152 de cauze civile, 17 doșare penale
ș� i 14 cazuri de delict. Potrivit raportului, î�n 2012, au exiștat un
numa� r total de 227 de cazuri judiciare legate de dișcriminare.

Multe perșoane nu ș�tiu deșpre legișlat�ia anti-dișcriminare.  Nu
mult�i avocat�i o foloșeșc șau conșiliaza�  client�ii lor șa�  o foloșeașca� .
Multe  perșoane  nu  șunt  dornice  de  a  intenta  un  proceș  de
dișcriminare  din  cauza  coșturilor  implicate.  Nu  ește  uș�or  șa�
dovedeașca�  dișcriminarea  ș� i  nu  ește  clar  ce  informat�ii  șunt
neceșare  pentru  dovedirea  dișcrimina� rii.  Unii  oameni  șunt
reticent�i  șa�  o  foloșeașca�  pentru ca�  nu doreșc șa�  î�ș� i  dezva� luie
etnia șau ește o problema�  fat�a�  de comunitate. Exișta�  o problema�
generala� , î�n care populat�ia șa�  recunoașca�  ca�  dișcriminarea ește
inacceptabila� .  Aceașta�  lipșa�  de conș�tientizare ește o problema�
ata� t î�n șocietate ca� t ș� i î�n șiștemul judiciar. 
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Raportul arata�  ca�  exișta�  o problema�  cu șubraportarea cazurilor
de dișcriminare ș� i ca�  un numa� r mare de oameni nu ș�tiu cum șa�
șolicite ajutor î�n a aborda un caz dișcriminare șau nu iau ma� șuri
î�mpotriva  dișcrimina� rii.  IEntr-un  raport  2012,  ECRI  a  șpuș  ca�
ritmul lent de aplicare a Legii anti-dișcriminare "ar putea fi din
cauza  lipșei  de  educat�ie  șuficienta�  a  profeșioniș�tilor  din
domeniul  juridic  cu  privire  la  prevederile  Legii  anti-
dișcriminare  ș� i,  î�n  șpecial,  deficient�ele  î�n  recunoaș�terea
practicilor dișcriminatorii" (COE 25 șeptembrie 2012).

Principalele  provoca� ri  pentru  punerea  î�n  aplicare  a  Legii
antidișcriminare șunt rezolvarea problemei de șubraportare, î�n
șpecial î�n ra�ndul romilor, precum ș� i  conșolidarea capacita� t�ilor
de șolut�ionare a litigiilor ștrategice ale Biroului. Reprezentantul
Oficiului  pentru  Drepturile  omului  ș� i  minorita� t�ile  nat�ionale  a
declarat  ca�  provoca� rile  î�n  punerea  î�n  aplicare  a  legișlat�iei
antidișcriminare includ șubraportarea cazurilor de dișcriminare
de  ca� tre  victime,  reduceri  bugetare,  precum  ș� i  vizibilitatea
șca�zuta�  a inșititut�iei Avocatului Poporului.
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Capitolul 9 Concepte și legislaţie privind 
discriminarea multiplă în relaţie cu 
protecţia victimei în legislaţia naţională -
studiu de caz România

205



„Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple”
Promotor de Proiect: Institutul de Medicină Legală Iaşi
Partener proiect: Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară
Programul:  CORAI - finanţat în Apelul Coerent din cadrul Programului RO10 - ,,Copii şi tineri aflaţi
în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru 
promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului 
Economic European (SEE), 2009 – 2014
Cod proiect: PEH064 ; Contract de finanţare: 31/H/SEE/01.07.2015

Instituţii  din  România  cu  competenţe  în  domeniul
discriminării

Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii
ș-a  infiintat  î�n  urma  adoptarii  Ordonantei  Guvernului  nr.
137/2000  și  a  Hotararii  Guvernului  nr.  1194/2001  privind
organizarea și  functionarea inștitutiei.  Aceștea au reprezentat
tranșpunerea  legișlatiei  comunitare  in  domeniul  dișcriminarii
nationale.  La  nivel  european  exișta  inștitutii  conșacrate
domeniului  apararii  drepturilor  omului  și  combaterii
dișcriminarii  dar CNCD ește unic,  activitatea aceștuia reunind
14 criterii de dișcriminare, nici o alta inștitutie neavand aceașta
șfera larga de actiune, incluzand șanctionarea.
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Conșiliul National pentru Combaterea Dișcriminarii și-a inceput
activitatea in luna augușt 2002. In decurșul activitatii, CNCD ș-a
confruntat  cu  o  șerie  de  neajunșuri  și  limite  ale  cadrului
legișlativ, probleme care duceau in șituatiii de nefunctionalitate
a inștitutiei iar pe de alta parte, au foșt identificate unele nevoi
care proveneau din randul grupurilor vulnerabile și celor care
șe  confruntau cu probleme legate  de dișcriminare.  Din  cauza
aceștora,  CNCD  a  modificat  legișlatia,  adaptand-o  cerintelor
identificate.  Aștfel,  in  decurșul  timpului,  cadrul  legal  in
domeniul  combaterii  și  prevenirii  dișcriminarii  a foșt compuș
din:

• Ordonanta nr. 137 din 31 augușt 2000 privind prevenirea și
șanctionarea tuturor formelor de dișcriminare

• Hotararea Guvernului  Romaniei  nr.  1194  din 27  noiembrie
2001  privind  organizarea și  functionarea  Conșiliului  National
pentru Combaterea Dișcriminarii

• Legea  nr.  48  din  16  ianuarie  2002  pentru  aprobarea
Ordonantei  nr.  137 din 31 augușt  2000 privind prevenirea și
șanctionarea tuturor formelor de dișcriminare
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• Hotararea Guvernului  Romaniei  nr.  1514 din 18 decembrie
2002  pentru  modificarea  și  completarea  HG  nr.  1194/2001
privind organizarea și functionarea Conșiliului National pentru
Combaterea Dișcriminarii

• Ordonanta nr.  77 din 28 augușt 2003 pentru modificarea și
completarea  Ordonantei  nr.  137  din  31  augușt  2000  privind
prevenirea și șanctionarea tuturor formelor de dișcriminare

• Hotararea  Guvernului  Romaniei  nr.  1279  din  4  octombrie
2003 pentru modificarea și completarea HG 1194/2001 privind
organizarea  și  functionarea  Conșiliului  National  pentru
Combaterea Dișcriminarii

• Legea nr. 27 din 5 martie 2004 privind aprobarea Ordonantei
nr.  77 din 28 augușt 2003 pentru modificarea și completarea
Ordonantei  nr.  137 din 31 augușt  2000 privind prevenirea și
șanctionarea tuturor formelor de dișcriminare

• Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1258 din 13 augușt 2004
privind  aprobarea  Planului  national  de  actiune  pentru
combaterea dișcriminarii
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Ultimele și cele mai importante modificari adușe cadrului legal
au  foșt  realizate  de  Legea  nr.  324  din  14  iulie  2006  pentru
modificarea  și  completarea  Ordonantei  Guvernului  nr.
137/2000 privind prevenirea și șanctionarea tuturor formelor
de dișcriminare.

Elementele  cele  mai  importante  care  au șuferit  șchimbari  au
foșt in ceea ce privește:

• independenta  Consiliului  National  pentru  Combaterea
Discriminarii, ștructura și atributiilor șale, prin:

-  reorganizarea  Conșiliului  National  pentru  Combaterea
Dișcriminarii  și  definirea  aceștuia  ca  inștitutie  autonoma  șub
control  parlamentar,  garant  al  intereșului  public  și  al
perșoanelor  in  domeniul  reșpectarii  principiului
nedișcriminarii;
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-  modificarea  componentei  Colegiului  Director  al  Conșiliului,
prin creșterea numarului aceștora de la 7 la 9 și introducerea
unei noi proceduri de numire,  de catre cele doua Camere ale
Parlamentului,  modificari  ale conditiilor de numire in functie,
de  eliberare  și  revocare  a  membrilor  Colegiului  Director,
alegerea unui vicepreședinte din randul  membrilor Colegiului
Director;
-  definirea  clara  a  ștatutului  și  competentelor  membrilor
Colegiului Director; 

- infiintarea birourilor regionale ale Conșiliului și șuplimentarea
numarului de angajati, de natura șa eficientizeze activitatea șa
la nivel national și local;

-  completarea  procedurii  legale  aplicate  de  catre  Conșiliu  cu
prevederile Codului de procedura civila, precum și introducerea
unui  termen  șpecial  de  șolutionare  a  petitiilor  in  cazul
procedurilor  aplicate  de  catre  inștitutie,  introducerea
termenului  limita  pana  la  care  șe  poate  șeșiza  Conșiliul,
șpecificarea  elementelor  continutului  Hotararilor  Colegiului
director și  termenelor de adoptare,  de comunicare a aceșteia
partilor;
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-  includerea  notiunii  de  mediere,  in  exercitarea  atributiilor
Conșiliului;

• acoperirea  unor  lipsuri  de  reglementare  existente  in
legislatia in vigoare

- proiectul de lege a introduș alte notiuni importante, precum
discriminarea multipla,  victimizare,  hartuire,  dișpozitia de a
dișcrimina,  circumștante  agravante,  și,  in  șpecial,  procedura
șarcinii probei in cazurile de dișcriminare;

- ș-a clarificat totodata șituatia acceșului la inștante, indiferent
de formularea șau nu a unei plangeri in fata Conșiliului;

-  de  așemenea,  ș-a  extinș  aria  criteriilor  de  dișcriminare,  in
școpul inlaturarii aparitiei unor cazuri in practica, neacoperite
din punct de vedere al reglementarii;

-  majorarea  cuantumurilor  minime  și  maxime  ale  amenzilor
pentru șavarșirea faptelor de dișcriminare;
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-  completarea  cu  prevederile  comunitare  din  domeniu  care
lipșeau  și  care  au  foșt  șolicitate  prin  rapoartele  de  tara,
reșpectiv  independenta  inștitutiei,  inverșarea  șarcinii  probei,
intarirea  capacitatii  inștitutionale  și  recunoașterea  expreșa  a
liberului acceș la juștitie.

Rolul CNCD

CNCD  ește  autoritatea  de  ștat  autonoma,  șub  control
parlamentar,  care  iși  deșfașoara  activitatea  in  domeniul
dișcriminarii. Ește garant al reșpectarii și aplicarii principiului
nedișcriminarii, in conformitate cu legișlatia interna in vigoare
și cu documentele internationale la care Romania ește parte.

Conșiliul iși exercita atributiile in urmatoarele domenii:

 Prevenirea  faptelor  de  dișcriminare  prin  realizarea  de
campanii  de  informare,  de  conștientizare  privind
drepturile  omului,  efectele  dișcriminarii,  principiul
egalitatii,  curșuri  de formare,  de informare,  proiecte și
programe la nivel local, regional și national, realizarea de
ștudii, rapoarte etc

 Medierea faptelor de dișcriminare a partilor implicate in
cazul  de  dișcriminare,  in  prezenta  reprezentantilor
Conșiliului  National  pentru  Combaterea  Dișcriminarii.
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Conșiliul  National  pentru  Combaterea  Dișcriminarii
urmarește  reducerea  și  eliminarea  faptelor  de
dișcriminare și nicidecum șa aplice amenzi.

 Inveștigarea,  conștatarea  și  șanctionarea  faptelor  de
dișcriminare.  Pentru  analizarea  cat  mai  corecta  a
cazurilor  și  pentru  luarea  deciziilor  in  cazul  petitiilor
primite șau autoșeșizarilor, Colegiul Director dișpune de
mașuri pentru a inveștiga cazurile, in urma carora aceșta
conștata exiștenta șau nu a faptei de dișcriminare și dupa
caz, șanctionarea aceșteia.

 Monitorizarea  cazurilor  de  dișcriminare  in  urma
conștatarii  unor cazuri de dișcriminare de catre CNCD,
prin șupravegherea ulterioara a partilor implicate.

 Acordarea  de  așiștenta  de  șpecialitate  victimelor
dișcriminarii  prin  explicarea  legișlatiei  celor  intereșati
de  catre  conșilierii  juridici  ai  CNCD,  prin  indrumarea
așiștata  in  ceea  ce  privește  activitatea  de  depunere  a
petitiei și informatii șuplimentare ce decurg din aceașta
procedura.

Definiţia discriminării în legislaţia românească
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Prin  dișcriminare  șe  intelege  orice  deoșebire,  excludere,
reștrictie  șau  preferinta  pe  baza  criteriilor  prevazute  de
legișlatia in vigoare.

Criteriile ștabilite de legișlatia romaneașca șunt: 

 Rașa
  Nationalitate
 etnie
  limba
 religie
 categorie șociala
 convingeri
 șex
 orientare șexuala
 varșta
 handicap
 boala cronica necontagioașa
 infectare HIV
 apartenenta la o categorie defavorizata
 precum și  orice  alt  criteriu  care  are  ca  școp șau efect

reștrangerea,  inlaturarea  recunoașterii,  foloșintei  șau
exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului
și  a  libertatilor  fundamentale  șau  a  drepturilor
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recunoșcute de lege, in domeniul politic, economic, șocial
și cultural șau in orice alte domenii ale vietii publice.

Formele discriminarii în legislația românească

Discriminarea directă

Survine cand o perșoana beneficiaza de un tratament mai putin
favorabil decat o alta perșoana care a foșt, ește șau ar putea fi
intr-o  șituatie  comparabila,  pe  baza  oricarui  criteriu  de
dișcriminare prevazut de legișlatia in vigoare.

 Discriminarea indirecta 

Survine atunci cand o prevedere, un criteriu, o practica aparent
neutra  dezavantajeaza  anumite  perșoane,  pe  baza  criteriilor
prevazute de legișlatia in vigoare, cu exceptia cazurilor in care
acește prevederi, criterii șau practici șunt juștificate obiectiv de
un  școp  legitim,  iar  metodele  de  atingere  acelui  școp  șunt
adecvate și neceșare. De așemenea, dișcriminarea indirecta ește
orice comportament activ șau pașiv care, prin efectele pe care la
genereaza,  favorizeaza  șau  defavorizeaza  nejuștificat,  șupune
unui  tratament  injușt  șau degradant  o  perșoana,  un  grup  de

215



„Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple”
Promotor de Proiect: Institutul de Medicină Legală Iaşi
Partener proiect: Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară
Programul:  CORAI - finanţat în Apelul Coerent din cadrul Programului RO10 - ,,Copii şi tineri aflaţi
în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru 
promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului 
Economic European (SEE), 2009 – 2014
Cod proiect: PEH064 ; Contract de finanţare: 31/H/SEE/01.07.2015

perșoane șau o comunitate fata de altele care șe afla in șituatii
egale.

Discriminarea multiplă

Survine atunci cand o perșoana șau un grup de perșoane șunt
tratate diferentiat, intr-o șituatie egala, pe baza a doua șau a mai
multor criterii de dișcriminare, cumulativ.

Hartuirea

Ește  orice  comportament  care  duce  la  crearea  unui  cadru
intimidant,  oștil,  degradant  ori  ofenșiv,  pe  criteriu  de  rașa,
nationalitate, etnie, limba, religie, categorie șociala, convingeri,
gen, orientare șexuala, apartenenta la o categorie defavorizata,
varșta,  handicap,  ștatut  de  refugiat  ori  azilant  șau  orice  alt
criteriu
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Victimizarea

Ește orice tratament adverș, venit ca reactie la o plangere șau
actiune in inștanta șau la inștitutiile competente, cu privire la
incalcarea principiului tratamentului egal și al nedișcriminarii.

Dispozitia de a discrimina (ordinul de a discrimina)

Ește conșiderata a fi tot o forma de dișcriminare și reprezinta
un ordin primit de o perșoana șau un grup de perșoane de la o
alta perșoana șau grup de perșoane pentru a dișcrimina.

Sacţiuni

Faptele de dișcriminare șe șanctioneaza contraventional:

• cu avertișment

• cu amenda de la  1.000 lei  la  30.000 lei  daca dișcriminarea
vizeaza o perșoana fizica

• cu amenda de la 2.000 lei la 100.000 lei daca dișcriminarea
vizeaza un grup de perșoane șau o comunitate
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Activităţi relevante în ultimii ani a CNCD

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Activităţi care urmăresc 
sprijinirea grupurilor 
vulnerabile (de exemplu, prin 
training-uri)

da da da da da da

Activităţi care urmăresc să 
sprijine angajatorii și prestatorii 
de servicii (de exemplu, prin 
training-uri, materiale de 
îndrumare, sprijin practic, etc.)

da da da da da da

Activităţi de comunicare (de 
exemplu, campanii de 
sensibilizare)

nu nu nu nu nu da

Recomandări privind 
problemele de discriminare

da da da da da da

Publicaţii și rapoarte da da da da da da
Proiecte de cercetare (inclusiv 
anchete)

da da da nu da da
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Domeniile  de  reșponșabilitate  ș� i  temeiurile  de  inveștigare  a
dișcrimina� rii  aflate  î�n  șubordinea  inștitut�iei  CNCD  șunt
urma� toarele:

Domenii 
acoperite

Locuri
de

muncă

Educaţ
ie

Locuinţe Protecţie
socială și
sănătate

Bunuri
și

servicii

Altele
*

Gen da da da da da nu

Egalitate 
de gen

da da da da da nu

Origine 
etnica�  ș� i 
rașiala�

da da da da da nu

Va� rșta� da da da da da nu

Dizabilitat
e

da da da da da nu

Orientare 
șexuala�

da da da da da nu

Religie ș� i 
credint�e

da da da da da nu
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Bune  practici  cu  privire  la  demersurile  CNCD  în
domeniul formării capacităţii administrative vis a vis
de discriminare

1.  Conșiliul  National  pentru  Combaterea  Dișcriminarii
implementeaza, in perioada 2014-2016, proiectul predefinit cu
finantare  externa  neramburșabila  intitulat  "Imbunatatirea
masurilor  antidiscriminare  la  nivel  national  prin
participarea  larga  a  specialistilor  si  a  societatii  civile",
finantat  in  cadrul  Mecanișmului  financiar  SEE  2009-2014,
Domeniul  RO 10 – Copii  și  tineri  la  rișc  și  initiative locale și
regionale  deștinate  reducerii  inegalitatilor  nationale  și
promovarii  incluziunii  șociale,  avand  ca  principal  partener
Conșiliul  Europei,  prin  Directia  de  Cetatenie  Democratica  și
Participare a Conșiliului Europei.

Obiectivele  proiectului  au  foșt  creșterea  nivelului  de
conștientizare  cu  privire  la  noile  provocari  in  dinamica
fenomenului  dișcriminarii  in  șocietatea  romaneașca,  atat  la
nivel  national,  cat  și  la  nivel  local,  precum  și  elaborarea
ștrategiei nationale de prevenire și combatere a dișcriminarii in
perioada  2015-2020  printr-o  larga  participare  a  tuturor
actorilor șemnificativi și pe baza ștandardelor relevante.
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O componenta importanta a proiectului vizeaza organizarea de
curșuri  de  șpecializare  pentru  reprezentantii  categoriilor
profeșionale  direct  implicate  in  activitati  judiciare  și
educationale  cu  impact  așupra  problematicii  dișcriminarii
(magiștrati, politiști, inșpectori școlari, profeșori).

In  aceșt  context,  Conșiliul  National  pentru  Combaterea
Dișcriminarii  a  organizat  primul  curș  de  șpecializare  in
domeniul nedișcriminarii și al egalitatii  de șanșe dintr-o șerie
de  trei  adreșate  magiștratilor  (procurori  și  judecatori).   In
cadrul aceștei șeșiuni de pregatire curșantii au avut ocazia șa
dezbata și șa aprofundeze teme precum: legișlatie europeana și
nationala in materia nedișcriminarii, jurișprudenta CEDO, CJUE
și  CNCD  in  domeniu,  concepte,  proceduri  adminiștrative  și
judiciare.

2.  Pentru  indeplinirea  conditionalitatilor  ex-ante  din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și
Conșiliului  din 17 decembrie  2013,  potrivit  carora trebuie  șa
exiște capacitatea adminiștrativa pentru punerea in aplicare a
legișlatiei  Uniunii  Europene  de  combatere  a  dișcriminarii,
așigurarea  egalitatii  de  gen  și  a  drepturilor  perșoanelor  cu
dizabilitati precum și pentru punerea î�n aplicare a politicilor in
materie de fonduri ESI,  Conșiliul  National pentru Combaterea
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Dișcriminarii (CNCD) a implementat, in perioada 01 mai 2014 –
30  noiembrie  2015,  proiectul  "Formare  in  domeniul
antidiscriminarii,  egalitatii  de  gen  si  al  drepturilor
persoanelor cu dizabilitati", co-finantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007 – 2013 (contractul nr.
1.3.174).

Programul de formare ș-a adreșat intregului perșonal implicat
î�n managementul și controlul FESI din cadrul Autoritatilor de
management,  Organișme  intermediare,  Autoritatea  de
certificare și plata și Autoritatea de audit precum și Minișterul
Fondurilor Europene. Deșfașurarea programului de formare ș-a
axat  pe  legișlatia  și  politica  Uniunii  in  materie  de
antidișcriminare,  egalitate  de  gen și  protectia  perșoanelor  cu
dizabilitati și ește ștructurat in 3 module șpecifice domeniilor
drepturilor omului,  reșpectiv "Antidișcriminare",  "Egalitate de
gen", "Drepturile perșoanelor cu dizabilitati".

In 2015, in judetele Brașov, Prahova și Suceava, ș-au deșfașurat
șeșiunile de formare aferente Modulului II – Egalitate de Gen, la
care  au  participat  568  perșoane  din  cadrul  minișterelor,
organișmelor de implementare fonduri ștructurale, inștitutii de
audit.
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Alte instituţii cu roluri în problematica discriminării în
România

Instituția Avocatul Poporului

Conștituantul  roma�n  a  optat  pentru  denumirea  Avocatul
Poporului,  o  inștitut�ie  de  tip  ombudșman  cu  competent�a�
generala� , care are drept școp apa� rarea drepturilor ș� i liberta� t�ilor
perșoanelor fizice î�n raporturile aceștora cu autorita� t�ile publice.

Inștitut�ia  Avocatul  Poporului  a  foșt  una  dintre  ștructurile
inștitut�ionale noi,  create prin Conștitut�ia  din 1991,  ala� turi  de
Curtea Conștitut�ionala� , ava�nd drept școp apa� rarea drepturilor ș� i
liberta� t�ilor  perșoanelor  fizice  î�n  raporturile  aceștora  cu
autorita� t�ile  adminiștrat�iei  publice.  Inștitut�ia  a  foșt  î�nfiint�ata�
prin  Legea  nr.  35/1997  privind  organizarea  ș� i  funct�ionarea
inștitut�iei Avocatul Poporului.

Preocupa� ri pe plan internat�ional pentru dezvoltarea inștitut�iilor
nat�ionale  care  au  drept  școp  protect�ia  ș� i  promovarea
drepturilor omului

Pe plan internat�ional, î�n ultimii doua�zeci de ani, ș-a manifeștat
un intereș din ce î�n ce mai creșcut pentru inștitut�iile nat�ionale
de promovare ș�i protect�ie a drepturilor omului. Prima reuniune
internat�ionala�  tehnica�  cu aceșt șubiect a avut loc la Pariș, î�n anul
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1991.  Concluziile  aceștei  reuniuni  au  foșt  valorificate
prin Rezolut�ia  nr.  54/1992  a  Comișiei  ONU  a  Drepturilor
Omului, intitulata�  Principiile referitoare la ștatutul inștitut�iilor
nat�ionale („Principiile de la Pariș”). Ulterior, Adunarea Generala�
a Nat�iunilor Unite le-a aprobat prin Rezolut�ia nr. 48/134 din 20
decembrie  1993.  Conform  aceștui  document, ștatele  membre
șunt  î�ncurajate  șa�  creeze  șau  șa�  conșolideze  inștitut�iile
nat�ionale, aceștora trebuie șa�  li șe confere un mandat ca� t mai
amplu poșibil î�n promovarea ș� i protect�ia drepturilor omului.

Instituția Avocatul Poporului ește organizata�  ș� i  funct�ioneaza�
î�n  conformitate  cu Principiile  de  la  Pariș,  urma�nd  șa�  șolicite
acreditarea Comitetului  Internat�ional  de  Coordonare  a
Inștitut�iilor  Nat�ionale  pentru  Promovarea  ș� i  Protect�ia
Drepturilor  Omului ș� i  șa�  șe  integreze  aștfel  î�n  organizat�iile
privind drepturile omului din șiștemul Nat�iunilor Unite.

Instanța de judecată

Competent�a î�n domeniul dișcrimina� rii

Perșoanele care vor șa�  obt�ina�  deșpa�gubiri pentru dișcriminare,
șa�  fie  reștabilita�  șituat�ia  anterioara�  dișcrimina� rii  șau  șa�  șe
dișpuna�  anularea  șituat�iei  create  prin  dișcriminare  șe  pot
adreșa  inștant�ei  de  judecata�  (art.27,  O.G.  137/2000).  Dreptul
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perșoanelor  de  a  șe  adreșa  inștant�ei  șe  bazeaza�  ș� i  pe
prevederile generale ale art.1349 Noul Cod Civil referitoare la
ra� șpunderea delictuala� .

Introducerea  unei  cerei  de  chemare  î�n  judecata�  ește  șolut�ia
potrivita�  pentru perșoanele care doreșc șa�  obt�ina�  deșpa�gubiri
pentru  prejudiciul  care  le-a  foșt  creat  prin  fapta  de
dișcriminare.  Tot î�n  inștant�a� ,  perșoanele  va� ta�mate  pot obt�ine
reștabilirea șituat�iei anterioare dișcrimina� rii, ceea ce î�nșeamna� ,
de exemplu ca�  perșoanele î�ș� i pot reca�pa� ta drepturile pe care le-
au pierdut ca urmare a dișcrimina� rii.

Seșizarea prealabila�  a CNCD nu ește o condit�ie pentru șeșizarea
inștant�ei de judecata� . Cu toate aceștea, CNCD va fi citat î�n mod
obligatoriu pentru a depune un punct de vedere la doșar (art.27
al.3).

Cererea  ește  șcutita�  de  taxa�  judiciara�  de  timbru  (art.27  O.G.
137/2000)

Trebuie  ment�ionate  cateva  așpecte  referitoare  la  inștant�a
competenta� .  Odata�  cu șchimbarea codului de procedura�  civila� ,
ș-a șchimbat ș� i inștant�a de drept comun. IEn loc de judeca� torie,
tribunalul  ește  competent  acolo  unde  legile  șpeciale  nu
ment�ioneaza�  inștant�a competenta�  (art.95). Cum O.G. 137/2000
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nu  ment�ioneaza� ,  î�n  art.27,  care  ește  inștant�a  competenta� ,
rezulta�  ca�  Tribunalul ar trebui șa�  judece faptele de dișcriminare.
Pe  de  alta�  parte,  tot  î�n  codul  de  procedura�  civila�  (art.94)  șe
prevede ca�  Judeca� toriile judeca�  „h)cererile privind obligat�iile de
a face șau de a nu face neevaluabile î�n bani, indiferent de izvorul
lor contractual șau extracontractual,  cu except�ia celor date de
lege  î�n  competent�a  altor  inștant�e;"  ș� i  „j)orice  alte  cereri
evaluabile  î�n  bani  î�n  valoare  de  pa�na�  la  200.000  lei  inclușiv,
indiferent  de  calitatea  pa� rt�ilor,  profeșioniș�ti  șau
neprofeșioniș�ti;". Acește din urma�  șituat�ii șe aplica�  cererilor de
chemare î�n judecata�  privind dișcriminarea.

Inspecția muncii

Inșpect�ia Muncii ește un organ de șpecialitate al adminiștrat�iei
publice centrale î�n șubordinea Minișterului Muncii, Familiei ș� i
Protect�iei Sociale ș� i așigura�  exercitarea controlului î�n domeniile
relat�iilor  de  munca� ,  șecurita� t�ii  ș� i  șa�na� ta� t�ii  î�n  munca�  ș� i
șupravegherii piet�ei.

Inșpect�ia  Muncii  are  î�n  șubordine  inșpectorate  teritoriale  de
munca� , inștitut�ii cu perșonalitate juridica� , care șe organizeaza�  î�n
fiecare judet� ș� i î�n municipiul Bucureș�ti.
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Competent�a î�n domeniul dișcrimina� rii

Ește  important  de  precizat  ca�  șeșizarea  ITM  î�n  domeniul
dișcrimina� rii  ește  șupușa�  regulilor  generale  privind  petit�iile
(O.G. 27/2002). Rezulta�  ca�  procedura î�n fat�a ITM nu are aceleaș� i
garant�ii  precum  cea  din  fat�a  CNCD,  unde  ește  obligatorie
reșpectarea principiului contradictorialita� t�ii ș� i al tranșparent�ei.

Inșpect�ia Muncii are anumite atribut�ii șpecifice care șunt legate
de domeniul dișcrimina� rii:  controleaza�  aplicarea ma� șurilor de
reșpectare a egalita� t�ii  de ș�anșe ș� i  de tratament î�ntre femei ș� i
ba� rbat�i (art.6, al.2, pct.A, lit.c, Legea 108/2002). IEn acelaș� i timp,
Legea 202/2002 ofera�  ITM anumite competent�e î�n ce priveș�te
egalitatea de ș�anșe dintre femei ș�i ba� rbat�i.

ITM  are  competent�a�  î�n  urma� toarele  fapte  contravent�ionale,
conform Legii 202/2002:

• Nerespectarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în
relaţiile de muncă, care presupune acces nedicriminatoriu la:

- alegerea  ori  exercitarea  libera�  a  unei  profeșii  șau
activita� t�i;
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- angajare î�n toate poșturile șau locurile de munca�  vacante
ș� i la toate nivelurile ierarhiei profeșionale; venituri egale pentru
munca�  de valoare egala� ;

- informare  ș� i  conșiliere  profeșionala� ,  programe  de
init�iere,  calificare,  perfect�ionare,  șpecializare  ș� i  recalificare
profeșionala� , inclușiv ucenicia; 

- promovare la orice nivel ierarhic ș� i profeșional;

- condit�ii de î�ncadrare î�n munca�  ș� i de munca�  ce reșpecta�
normele  de  șa�na� tate  ș� i  șecuritate  î�n  munca� ,  conform
prevederilor  legișlat�iei  î�n  vigoare,  inclușiv  condit�iile  de
concediere;

- beneficii, altele deca� t cele de natura�  șalariala� , precum ș� i
la șiștemele publice ș� i private de șecuritate șociala� ;

- organizat�ii  patronale,  șindicale  ș� i  organișme
profeșionale, precum ș� i la beneficiile acordate de aceștea;

- preștat�ii  ș� i  șervicii  șociale,  acordate î�n  conformitate cu
legișlat�ia î�n vigoare; (art. 2 al. 1 ș� i 2 din Legea 202/2002)
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• Nerespectarea de către angajator a a obligaţiilor pentru
prevenirea  şi  eliminarea  discriminării  pe  criteriul  sex,  ca  de
exemplu: 

- introducerea  de  dișpozit�ii  pentru  interzicerea
dișcrimina� rilor bazate pe criteriul de șex î�n regulamentele de
organizare ș� i funct�ionare ș� i î�n regulamentele interne;

- prevederea unor șanct�iuni dișciplinare pentru angajat�ii
care  î�ncalca�  demnitatea  perșonala�  prin  crearea  de  medii
degradante,  de  intimidare,  de  oștilitate,  de  umilire  șau
ofenșatoare șau prin act�iuni de dișcriminare;

- informarea  permanenta�  a  angajat�ilor,  inclușiv  prin
afiș�are î�n locuri vizibile, a șupra drepturilor pe care aceș�tia le au
î�n lega� tura�  cu reșpectarea egalita� t�ii de ș�anșe;

- dupa�  ce a foșt șeșizat cu o fapta�  care î�ncalca�  principiul
egalita� t�ii  de  ș�anșe  ș� i  tratament,  șa�  informeze  imediat
autorita� t�ile publice competente;  (art. 8 din Legea 202/2002)

• Dișcriminarea pe criteriul șex prin foloșirea unor practici
dezavantajoașe î�n relat�iile de munca� , referitoare la:
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- anunt�area, organizarea concurșurilor șau examenelor ș� i
șelect�ia  candidat�ilor  pentru  ocuparea  poșturilor  vacante  din
șectorul public șau privat;

- î�ncheierea,  șușpendarea,  modificarea  ș� i/șau  î�ncetarea
raportului juridic de munca�  ori de șerviciu;

- ștabilirea șau modificarea atribut�iilor din fiș�a poștului;

- ștabilirea remunerat�iei;

- beneficii, altele deca� t cele de natura�  șalariala� , precum ș� i
la șecuritate șociala� ;

- informare  ș� i  conșiliere  profeșionala� ,  programe  de
init�iere,  calificare,  perfect�ionare,  șpecializare  ș� i  recalificare
profeșionala� ;

- evaluarea performant�elor profeșionale individuale;

- promovarea profeșionala� ;

- aplicarea ma� șurilor dișciplinare;

- dreptul  de  aderare  la  șindicat  ș� i  acceșul  la  facilita� t�ile
acordate de aceșta;
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- orice alte condit�ii de preștare a muncii, potrivit legișlat�iei
î�n vigoare. (art. 9 al.1 din Legea 202/2002)

• Discriminarea  care  are  legătură  cu  sarcina  sau
maternitatea:

- Tratamente  mai  put�in  favorabile  aplicate  unei  femei
legat de șarcina�  șau concediu de maternitate;

- Tratamente mai put�in favorabile aplicate unui ba� rbat șau
unei  femei  î�n  lega� tura�  cu  concediul  pentru creș�terea  copiilor
șau concediul paternal;

- Solicitarea unei candidate, la angajare, șa�  prezinte un teșt
de  graviditate  ș� i/șau  șa�  șemneze  un  angajament  ca�  nu  va
ra�ma�ne î�nșa� rcinata�  șau ca�  nu va naș�te pe durata de valabilitate
a contractului individual de munca� ;

- Concedierea unei femei șalariate pe durata î�n care ește
î�nșa� rcinata�  șau î�n concediu de maternitate ;

- Concedierea  unei  femei  șau  a  unui  ba� rbat  aflat�i  î�n
concediul pentru creș�terea copiilor î�n va� rșta�  de pa�na�  la 2 ani,
reșpectiv 3 ani î�n cazul copilului cu dizabilita� t�i;
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- Concedierea  unui  ba� rbat  care  șe  afla�  î�n  concediu
paternal;

- IEnca� lcarea  dreptului  șalariat�ilor  aflat�i  î�n  concediu  de
maternitate, de creș�tere a copilului, șau î�n concediu paternal de
a șe î�ntoarce la ultimul loc de munca�  șau la un loc de munca�
echivalent, ava�nd condit�ii  de munca�  echivalente ș�i  beneficiind
de orice î�mbuna� ta� t�ire a condit�iilor de munca�  la care ar fi avut
dreptul î�n timpul abșent�ei; (art. 10 din Legea 202/2002)

• Hărţuire sau hărţuire sexuală la locul de muncă (art. 11
din Legea 202/2002)

• Victimizarea  (ca�nd  angajatorul  modifica�  relat�iile  șau
condit�iile  de  munca�  șau  concediaza�  o  perșoana�  deoarece
aceașta  a  introduș  o  pla�ngere  șau  o  act�iune  in  inștant�a�
î�mpotriva unei fapte de dișcriminare la locul de munca� )
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Consiliul Național al Audiovizualului (CNA)

Conșiliul Nat�ional al Audiovizualului (CNA) a foșt î�nfiint�at prin
art. 10 din Legea nr. 504/2002 - legea audiovizualului ș� i ește o
autoritate  publica�  autonoma�  șub control  parlamentar  (cei  11
membri șunt numit�i  pe termen de 6 ani î�n  ș�edint�a  comuna�  a
deputat�ilor  ș� i  șenatorilor)  ș� i  garantul  intereșului  public  î�n
domeniul comunica� rii audiovizuale. 

Potrivit art. 10 al. 5 din Legea 504/2002, CNA șe poate șeșiza
din oficiu șau poate fi șeșizat de ca� tre orice perșoana�  intereșata�
printr-o  pla�ngere,  atunci  ca�nd  un  radiodifuzor  (furnizor  de
programe radio șau tv) î�ncalca�  prevederile legale, normele de
reglementare  î�n  domeniu  ori  obligat�iile  î�nșcrișe  î�n  licent�a
audiovizuala� . 

Art. 40 din Legea 504/2002 prevede ca�  ește interzișa�  difuzarea
de  programe  care  cont�in  orice  forma�  de  incitare  la  ura�  pe
conșiderente  de  rașa� ,  religie,  nat�ionalitate,  șex  șau  orientare
șexuala� .

De așemenea, prin Decizia nr. 220/2011, CNA a adoptat Codul
de  reglementare  a  cont�inutului  audiovizual,  care,  î�n  art.  47,
prevede ca�  ește interzișa�  difuzarea î�n programele audiovizuale
a  orica� ror  forme  de  manifeșta� ri  antișemite  șau  xenofobe,
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precum și orice dișcriminare pe conșiderente de rașa� ,  religie,
nat�ionalitate, șex, orientare șexuala�  șau etnie.

Potrivit  art.  90  al.  1  lit.  g  din  Legea  504/2002,  conștitutie
contravent�ie  programarea  ș� i  furnizarea  de  programe  care
î�ncalca�  interdict�ia  de  difuzare  de  programe  care  cont�in  orice
forma�  de  incitare  la  ura�  pe  conșiderente  de  rașa� ,  religie,
nat�ionalitate, șex șau orientare șexuala� .

Aceașta�  contravent�ie șe șanct�ioneaza�  cu amenda�  de la 10.000 lei
la 200.000 lei. IEn cazul î�n care CNA apreciaza ca�  efectele faptei
concrete  șunt  minore,  va  adreșa  doar  o  șomat�ie  publica�  de
intrare î�n legalitate.

Radiodifuzorul ca� ruia i ș-a aplicat o șanct�iune șau i ș-a adreșat o
șomat�ie de intrare î�n legalitate de ca� tre CNA are obligat�ia de a
comunica publicului, î�n 24 de ore, motivele ș� i obiectul șanct�iunii
șau  ale  șomat�iei,  î�n  formularea  tranșmișa�  de  CNA.  IEn  caz
contrar, șe va aplica o amenda�  contravent�ionala�  de la 2.500 lei
la 50.000 lei.

IEn  cazul  șa� va� rș� irii  repetate  a  aceștei  contraventii,  CNA  poate
decide,  gradual,  aplicarea uneia  dintre  urma� toarele  șanct�iuni,
potrivit art. 95 din Legea 504/2002:
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-obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 10 minute, î�ntre
orele 19,00 ș� i 19,10, numai textul deciziei de șanct�ionare;

-obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 3 ore, î�ntre orele
18,00 ș� i 21,00, numai textul deciziei de șanct�ionare;

-reducerea cu pa�na�  la juma� tate a termenului de valabilitate a
licent�ei audiovizuale, cumulata�  cu obligarea radiodifuzorului de
a difuza timp de 10 minute, î�ntre orele 19,00 ș� i  19,10,  numai
textul deciziei de șanct�ionare .

De așemenea, potrivit art. 95/1 din Legea 504/2002, CNA poate
decide  aplicarea  șanctiunii  „șupreme",  retragerea  licent�ei
audiovizuale, î�n cazul șa� va� rș� irii repetate de ca� tre furnizorul de
șervicii media a uneia dintre urma� toarele fapte: 

-incitarea publicului la ura�  nat�ionala� , rașiala�  șau religioașa� ;

-incitarea explicita�  la violent�a�  publica� ;

-incitarea la act�iuni care au drept școp dișolut�ia autorita� t�ii  de
ștat;

-incitarea la act�iuni teroriște.

Deciziile de șanctionare emișe de CNA pot fi atacate la curtea de
apel  -  șect�ia  de  contencioș  adminiștrativ  ș� i  fișcal.  IEn  cazul
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deciziilor de șanct�ionare emișe de CNA pentru abateri repetate,
hota� ra� rea curtt�i de apel poate fi atacata�  cu recurș la IEnalta Curte
de Cașat�ie  ș� i  Juștit�ie,  aștfel  cum prevede art.  95/2 din Legea
504/2002.

Inspectorul social

Conform  legii  448/2006  privind  protect�ia  ș� i  promovarea
drepturilor perșoanelor cu handicap, inșpectorul șocial conștata�
contravent�ii  ș� i  aplica�  amenzi  pentru  urma� toarele  șituat�ii
(art.100, Legea 448/2006):

a)nereșpectarea dișpozit�iilor art. 15 alin. (1), cu amenda�  de la
6.000 lei la 12.000 lei;

 Art. 15: (1)Perșoanele cu handicap au acceș liber ș� i egal la orice
forma�  de educat�ie, indiferent de va� rșta� , î�n conformitate cu tipul,
gradul de handicap ș� i nevoile educat�ionale ale aceștora.

b)nereșpectarea dișpozit�iilor art. 18-20, art. 21 alin. (3) ș� i (4),
art. 22, art. 23 alin. (1) ș�i (2), art. 24, 30 ș� i 31, art. 33 alin. (1),
art. 34 alin. (3), art. 51 alin. (4), art. 55 alin. (1), art. 61-64, art.
65 alin. (1), (2) ș� i (5), art. 66-68, art. 69 alin. (1), art. 70, 71 ș� i
art. 82, cu amenda�  de la 6.000 lei la 12.000 lei;
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Art.18:  (1)IEn  cadrul  proceșului  de  î�nva� t�a�ma�nt,  indiferent  de
nivelul aceștuia, perșoanele cu handicap au dreptul la: a)șervicii
educat�ionale de șprijin; b)dotarea cu echipament tehnic adaptat
tipului  ș� i  gradului  de  handicap  ș�i  utilizarea  aceștuia;
c)adaptarea mobilierului din șa� lile de curș; d)manuale ș�colare ș� i
curșuri  î�n  format  acceșibil  pentru  elevii  ș� i  ștudent�ii  cu
deficient�e  de vedere;  e)utilizarea echipamentelor  ș� i  șofturilor
așiștive  î�n  șușt�inerea  examenelor  de  orice  tip  ș� i  nivel.
(2)Preș�colarii,  elevii  ș� i  ștudent�ii  cu  handicap,  î�mpreuna�  cu
așiștent�ii  perșonali  ș� i  așiștent�ii  perșonali  profeșioniș�ti,  dupa�
caz, au dreptul la locuri gratuite î�n tabere de odihna� , o data�  pe
an, indiferent de forma de î�nva� t�a�ma�nt. (....)

Inșpectorul  șocial  are  ș� i  alte  atribut�ii  oferite  prin  legea
448/2006 î�n domeniul drepturilor perșoanelor cu dizabilita� t�i.

Abordarea  discriminării  multiple  din  perspectiva
legislativă românească 

IEn  Roma�nia,  conceptul  de  dișcriminare  multipla  nu  apare
formulat  î�n  legea  initiala  privind  prevenirea  și  șanctionarea
tuturor  formelor  de  dișcriminare,  și  anume  î�n  Ordonanta
Guvernului  nr.  137/2000,  dar  a  foșt  introduș  î�n  una  dintre
deșele  modificari  și  completari  adușe  aceștei  legi,  prin
Ordonanta nr.77/2003 și a foșt definita aștfel:
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“Art. 2 – (4): Orice deoșebire, excludere, reștrictie șau preferinta
bazata pe doua șau mai multe criterii  conștituie circumștanta
agravanta  la  ștabilirea rașpunderii  contraventionale  daca una
șau  mai  multe  dintre  componentele  aceșteia  nu  intra  șub
incidenta legii penale.” IEn Ordonanta 77/2003 publicata î�n M.
Of. Nr. 619/30 augușt 2003.

La acel moment, criteriile dișcriminarii erau urmatoarele:

„Art. 2. – (1) Potrivit prezentei ordonante, prin dișcriminare șe
î�ntelege orice deoșebire, excludere, reștrictie șau preferinta, pe
baza  de  rașa,  nationalitate,  etnie,  limba,  religie,  categorie
șociala,  convingeri,  gen,  orientare șexuala,  va� rșta,  dizabilitate,
boala cronica necontagioașa, infectarea HIV ori apartenenta la o
categorie defavorizata care are ca școp șau efect reștra�ngerea
ori  î�nlaturarea  recunoașterii,  foloșintei  șau  exercitarii,  î�n
conditii  de  egalitate,  a  drepturilor  omului  și  a  libertatilor
fundamentale ori a drepturilor recunoșcute de lege, î�n domeniul
politic, economic, șocial și cultural șau î�n orice alte domenii ale
vietii  publice.”  î�n  Ordonanta  77/2003  publicata  î�n  M.  Of.  Nr.
619/30 augușt 2003.

Ca urmare a modificarilor legișlative adușe legii și problematicii
combaterii și prevenirii dișcriminarii, î�n 2007, lișta poșibilelor
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criterii  care  pot  șta  la  baza  faptelor  de  dișcriminare  ește
deșchișa:

“Art. 2. – (1) Potrivit prezentei ordonante, prin dișcriminare șe
î�ntelege orice deoșebire, excludere, reștrictie șau preferinta, pe
baza  de  rașa,  nationalitate,  etnie,  limba,  religie,  categorie
șociala,  convingeri,  șex,  orientare  șexuala,  va� rșta,  handicap,
boala  cronica  necontagioașa,  infectare  HIV,  apartenenta  la  o
categorie defavorizata, precum și orice alt criteriu care are ca
școp șau efect reștra�ngerea, î�nlaturarea recunoașterii, foloșintei
șau exercitarii, î�n conditii de egalitate, a drepturilor omului și a
libertatilor fundamentale șau a drepturilor recunoșcute de lege,
î�n domeniul politic, economic, șocial și cultural șau î�n orice alte
domenii  ale  vietii  publice.”  î�n  Legea  324/14  iulie  2006,
publicata î�n M.Of. Nr. 626 din 20 iulie 2006.

Conform  legișlatiei  anti-dișcriminarii  din  Roma�nia,
problematica  dișcriminarii  multiple  poate  fi  introdușa  ca  și
practica și recunoșcuta pe doua cai:

– prin conștatarea a doua șau mai multe criterii care au ștat la
baza actelor de dișcriminare;

– prin  recunoașterea  unui  nou  criteriu  al  dișcriminarii:
interșectia aceștor criterii deja enumerate și recunoșcute.
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Reprezentantii organizatiilor neguvernamentale care au dreptul
șa șuștina victimele dișcriminarii, șa le reprezinte î�n inștanta și
șa formuleze pla�ngerea,  pot  invoca mai multe criterii  care au
ștat la baza actelor de dișcriminare. Dupa ce inveștigheaza cazul
și șe pot ștabilii faptele, daca șe conștata ca perșoana, fizica șau
juridica,  î�mpotriva  careia  ș-a  depuș  pla�ngerea  ește  autorul
faptei de dișcriminare și șe î�ntruneșc mai multe criterii, amenda
șau contraventia ește dublata, triplata. Faptele de dișcriminare
șe  cerceteaza șeparat  pentru fiecare  criteriu  depuș.  De aceea
ește important ca perșoana care șe conșidera ca a șuferit un act
de dișcriminare șa formuleze pla�ngerea î�n functie de aștfel de
criterii.

Odata cu modificarile adușe Legii 202/2002 privind Egalitatea
de Sanșe î�ntre Femei și Barbati, noua legea nr. 340/2006 care
modifica și  completeaza Legii  202/2002 privind egalitatea de
șanșe î�ntre femei și barbati completeaza definitia dișcriminarii
prin recunoașterea dișcriminarii multiple:

“Art. 4

h)  prin  dișcriminare  multipla  șe  î�ntelege  orice  fapta  de
dișcriminare  bazata  pe  doua  șau  mai  multe  criterii  de
dișcriminare.”
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Importanta exiștentei definirii  dișcriminarii multiple î�n cadrul
legii,  î�n  același  timp  faptul  ca  un  nou  concept  legișlativ
doba�ndește conșiștenta prin tratamentul aplicat î�n cazurile de
dișcriminare multipla. Enumerarea unei șerii de criterii care au
ștat  la  baza  unui  comportament  dișcriminatoriu  ește
importanta,  iar  amplitudinea  faptei  prin  șanctionarea  ei  mai
draștica  șemnifica  diferentierea,  dar  e  nevoie  ca  î�n  aștfel  de
șituatii ca ata� t  interșectia criteriilor ca� t  și contextul șpecial î�n
care  perșoana reșpectiva  șe afla  șa fie  recunoșcute,  fapt  care
face ca acea șituatie șa fie tratata î�n mod diștinct și egal cu orice
alt criteriu unic de dișcriminare.

Pe la�nga aceștea, o alta șerie de î�ntrebari legate de șituatiile de
dișcriminare multipla pot fi formulate:

– cui șe adreșeaza petentul?

– cine are dreptul șa conștate și șa șanctioneze aștfel de forme
de dișcriminare?

– ește dișcriminarea multipla o problematica circumșcrișa doar
problemei egalitatii de șanșe î�ntre femei și barbati?

Rașpunșul  la  prima  î�ntrebare  poate  veni  șimplu:  inclușiv  î�n
aștfel de cazuri,  perșoana care șe șimte dișcriminata șe poate
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adreșa  direct  inștantelor,  poate  formula  cazul  și  depune
pla�ngere la Conșiliul National pentru Combaterea Dișcriminarii,
șe  poate  adreșa  unei  organizatii  neguvernamentale  care  are
dreptul  șa  reprezinte  aștfel  de  cazuri  î�n  inștanta.  Cel  mai
important așpect ește modul î�n care pla�ngerea ește formulata și
abilitatile avocatului care reprezinta și apara cazul î�n inștanta.

Dintr-o perșpectiva feminișta șe conșidera ca dișcriminarea pe
baza  de  șex  va  exișta  î�ntotdeauna,  și,  ca  urmare,  nu  trebuie
abandonata  șau  „pierduta”  î�n  problematica  dișcriminarii.
Dișcriminarea î�n functie de șex ește o cheștiune șeparata, dar ea
nu trebuie șa piarda din vedere diverșitatea formelor de putere
și  inegalitate  care  determina  și  alte  forme  de  dișcriminare.
Aceașta  perșpectiva  ește  acceptata  și  șuștinuta  și  de cei  care
dișcuta  deșpre  dișcriminare  rașiala,  xenofobie,  agișm,
homofobie,  etc.,  fiindca mentine  clara  o anumita  delimitare  a
competentelor, expertizei și reșurșelor. Pe de alta parte, exișta
temerea  ca  o  data  adoptata  o  perșpectiva  de  integrare  a
problematicii de gen î�n celelalte forme de dișcriminare, eșenta
șe pierde și dișcriminarea î�mpotriva femeilor va fi ignorata șau
tratata șuperficial.
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Perspective  legislative  cu  privire  la  asistenţa
victimelor violenţei pe bază de gen în România

Prevederi legislative 

Accesare serviciilor juridice de către victimele violenței în 
familie

Conșilierea  ș� i  așiștent�a  juridica�  gratuita�  a  victimelor
violent�ei  î�n  familie  ește  un  drept  conșacrat  ș� i  recunoșcut  de
legiuitor conform art. 6 din Legea 217/2003 privind violent�a î�n
familie.  IEn  prezent  șunt  preva� zute  urma� toarele  șervicii  cu
titulatura  de  gratuitate  pentru victim:  șerviciile  de  conșiliere
juridica�  din cadrul inștitut�iilor de protect�ie șociala� , șerviciile de
așiștare șau reprezentare acordate de avocat�ii din oficiu  a ca� ror
onorarii  șe  șuporta�  de  ca� tre  Minișterul  Juștit�iei  ș� i  așiștent�a
juridica�  gratuita�  acordata�  conform dișpozit�iilor Legii 211/2004
privind unele ma� șuri de protect�ie pentru victimele violent�elor ș� i
OUG 51/2008 privind ajutorul public judiciar î�n materie civila� .

Acordarea aceștor șervicii  șe face șub forma conșilierii
juridice, așiștenţei juridice şi rareori reprezentare juridica� .

a) Servicii  juridice  gratuite  pentru  victime  ale
infracţiunilor de violenţă domestică.

IEn  conformitate  cu dișpozit�iile  art.14 din Legea 211/2004
privind  unele  ma� șuri  pentru  așigurarea  protect�iei  victimelor
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infract�iunilor,  așiștent�a  juridica�  gratuita�  șe  poate  acorda  la
cerere  victimelor  infract�iunilor.  Textul  normativ  șe  refera�  la
victime ale infract�iunilor î�n general dar de prevederile aceștuia
pot  beneficia  ș� i  victimele  violent�ei  î�n  familie  î�n  anumite
condit�ii.

Cererea pentru acordarea așiștent�ei juridice gratuite șe
depune  la  tribunalul  î�n  a  ca� rui  circumșcript�ie  domiciliaza�
victima ș� i șe șolut�ioneaza�  de doi judeca� tori din cadrul Comișiei
pentru  acordarea  de  compenșat�ii  financiare  victimelor  unor
infract�iuni,  prin  î�ncheiere,  î�n  termen  de  15  zile  de  la  data
depunerii. Așiștent�a juridica�  gratuita�  șe acorda�  fieca� rei victime
pe tot parcurșul proceșului, î�n limita unei șume echivalente cu
doua�  șalarii de baza�  minime brute pe t�ara� , ștabilite pentru anul
î�n care victima a formulat cererea de așiștent�a�  juridica�  gratuita� .
Informarea  cu  privire  la  exiștenţa  șerviciului  gratuit  de
așiștenţa�  juridica�  ește  î�n  șarcina  organelor  judiciare. Aceașta�
gratuitate  a  șervicului   de  așiștenţa�  juridica�  pentru victimele
violenţei î�n familie poate fi  acceșata�  doar de victimele așupra
ca� rora au foșt șa� va� rşite infracţiuni grave, fiind exclușe lovirile
care  șunt  cele  mai  curente  infracţiuni  ce  priveșc  violenţa
domeștica�  fizica� .  O parte din victime care î�ndeplineșc condiţia
de  venit  pot  șolicita  aceșt  șerviciu,  î�nșa�  partea  birocratica�  a
procedurii limiteaza�  acceșul la aceșt șerviciu.
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b) Servicii  juridice gratuite pentru victime ale violenţei
î�n familie acordate de ca� tre inștituţii cu atribuţie î�n prevenire şi
intervenţie

 Conform  art.17  din  Legea  217/2003,  ada�poșturile
șunt cele care ofera�  consiliere juridica�  gratuita� ;

 DGASPC   acorda�  conșiliere  juridica�  prin
departamentul șpecializat î�n violenţa�  î�n familie;

 ONG-uri  care  preșteaza�  șervicii  î�n  comunitate  fir
șubvenţionate  de  Prima� riile  locale  fie  prin proiecte
proprii  de  alţi  finanţatori.  Serviciile  pot  fi  de
conșiliere  juridica� ,  așiștent�a�  șau  reprezentare
juridica� ;

c) Servicii  juridice de așiștenţa�  șau juridica�  acordate la
cerere de ca� tre inștanţa de judecata�  î�n cererea privind
emiterea Ordinului de protecţie

Conform  dișpoziţiilor  art.  27  al.3  din  Legea  217/2016
victima  la  cerere  poate  șolicita  așiștenţa  juridica�  șau
reprezentare. Inștanţa poate șolicita î�n aceșt șenș Baroului de
avocaţi deșemnarea unui avocat din oficiu șa�  șpijine victima î�n
demerșul  șa�u  judiciar.  Serviciul  ește acordat  numai  î�n  cadrul
aceștui tip de litigiu.
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d)  șervicii  juridice  acordate  î�n  condiţiile  dișpoziţiilor
Ordonanţa  de  urgenţa�  nr.  51/2008  privind  ajutorul  public
judiciar î�n materie civila�   

IEn  cauzele  de  natura�  civila�  –  divorţ,  ștabilire  drepturi
cuștodiale,  ștabilire  program  vizitare  minori,  partaj,  victima
violenţei  î�n  familie  poate  uzita  dișpoziţiile  OUG  51/2008
privind ajutorul public judiciar î�n materie civila� .

e)  șerviciile  juridice  pro  bono   șe  refera�  la  așiștent�a
juridica�  oferita�  î�n  mod  gratuit  de  ca� tre  avocat�i  perșoanelor
vulnerabile,  fa� ra�  mijloace  financiare  șau  care  fac  parte  din
grupuri marginalizate.

Nevoia de șervicii juridice din partea victimelor violent�ei
î�n familie  reclamata�   de lipșa conștanta�  de acceș la juștit�ie ata� t
prin lipșa mijloacelor dar ș� i prin lipșa unui ajutor șpecializat a
deșchiș  î�n  aceșt  domeniu init�iative  din  partea  comunita� t�ii  de
avocat�i. 

Spre deoșebire de ajutorul public judiciar, care ește un
șerviciu oferit de ștat șerviciile juridice  pro bono  șe acorda�  la
init�iativa  avocatului.IEn  diferite  barouri  din  t�ara�  cabinete  de
avocat șau șocieta� t�i  civile  de avocatura�  au programe șpeciale
pentru așiștarea pro bono a unor categorii defavorizate.( Iaș� i,
Cluj)

IEn  centrul  muncii  pro  bono  e  avocatul  ș� i  conș�tiint�a
aceștuia, ca profeșionișt indișpenșabil al ceta� t�ii democratice. 
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Acțiuni  civile  sau  acțiuni  penale  parte  a  planului  de
intervenție   in  instrumentarea  cazurilor   de  violență  în
familie
Acţiuni civile   care au ca școp  protecţia victimei cu caracter 
urgent.

 cererea privind emiterea ordinului de protecţie
 cererea  privind  atribuirea  exclușiva�  a  contractului  de

î�nchiriere pe calea ordonanţei preşedinţiale
Pla�ngeri penale   care au ca școp  șancţionarea agreșorului:

 șeșizare/pla�ngere  penala�  pentru  lovirea  șau  alte
violent�e,  va� ta�marea  corporala�  grava� ,  lovirile  șau
va� ta�ma� rie cauzatoare de moarte infract�iuni preva� zute de
art.193-195 NCP
șau  alte  infract�iuni:  nereșpectarea  hota� ra� rilor
judeca� toreș�ti  ca  urmare  a  î�nca� lca� rii  ordinului  de
protect�ie
Alte act�iuni șpecifice :

 divort� 
 partajul așupra locuint�ei bun comun

Măsuri de protecție a victimei – Ordinul de protecție – art. 23
și urm. din Legea 217/2013
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a. Apecte generale
IEn urma recomanda� rilor Conșiliului Europei ca� tre ștatele

membre, cu școpul de a preveni ș� i combate violent�a domeștica� ,
reforma legișlativa�  a preva�zut  ma�șuri  concrete de protect�ie a
victimei dar ș� i șanct�iuni mai draștice pentru agreșor. IEn unele
t�a� ri europene șe pot pronunt�a ma�șuri de protect�ie a victimelor
de ca� tre agreșori.  Aceștea pot varia de la acordarea foloșint�ei
exclușive a domiciliului comun, pa�na�  la interzicerea agreșorului
de a reveni î�n locuint�a familiei șau de a șe apropia de victima�  ș� i
locurile pe care aceașta le frecventeaza� .

IEn Roma�nia aceașta�  ma� șura�  de protect�ie a apa� rut foarte
ta� rziu raportat la momentul promulga� rii  legii șpeciale privind
violent�a î�n familie –Legea 217/2003, î�n anul 2003. Legea a foșt
amendata�  de  abia  î�n  anul  2012  Legea  25/2012  -  privind
modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea
şi combaterea violenţei în familie Monitorul Oficial 165/2012  cu
prevederea ordinului de protect�ie.

Ește  primul  inștrument  juridic  oferit  victimei  pentru a
putea șa�  șe așigure faţa�  de violenţele exercitatea așupra ei dar
care  șa�  atraga�  atenţia  agreșorului  ca�  nu  mai  ește  tolerat
comportamentul  șa�u  violent  la  ada�poștul  locuinţei  familiei.

Prevederea  legișlativa�  a  foșt  primul  șemn  concret  ca�
șocietatea  nu  mai  tolereaza�  aceașta�  forma�  de  violenţa� ,   ca�
șiștemul adopta�  o noua�  viziune.
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Ca  şi  inștituţie  juridica�  noua� ,  fa� ra�  alt  coreșpondent  î�n
legișlaţia  interna� ,  aplicarea  şi  implementarea  ordinului  de
protecie ș-a fa� cut greoi, fiind primit cu reticenţa�  de comunitatea
de jurişti dar şi de organele judiciare cu competenţe de natura�
penala�  care trebuie șa�  intervina�  î�n implementarea şi urma�rirea
unui ordin de natura�  civila� .

Articolul  23  şi  urm.  din  Legea  nr.  217/2003
reglementeaza�  ordinul de protecţie, aceșta ava�nd un  caracter
provizoriu şi viza�nd ma�șuri cu carater  temporar care preva�d
limitarea  dreptului  de  foloșinţa� ,  interdicţii  de  contactare  a
vicimei,  iar  toate  acește  obligaţii  şi  interdicţii  au  un caracter
civil.  

 Caracterul  civil  al  ordinului  de protecţie reieșe ata� t
din dișpoziţii ale Legii nr. 217/2003 (art. 26 alin. (2) din Legea
nr.  217/2003,  privind  șcutirea  de  la  plata  taxei  judiciare  de
timbru  a  cererii  ava�nd  aștfel  de  obiect)  care  fac  trimitere  la
inștituţii  șpecifice  proceșului  civil  (taxa de  timbru)  ca� t  şi  din
jurișprudenţa Curţii Conștituţionale.  
“ Aștfel,  prin  Decizia  nr.  303/28.04.2015  a  Curţii
Conștituţionale,  publicata�  î�n  Monitorul  Oficial  nr.
500/07.07.2015  ș-a  reșpinș,  ca  neî�ntemeiata� ,  excepţia  de
neconștituţionalitate şi ș-a conștatat faptul C. pen. prevederile
art. 23 alin. (1) lit. a), c) - e şi alin. (2), art. 24, art. 27, art. 29 alin.
(2)  şi  art.  33  din  Legea  nr.  217/2003  pentru  prevenirea  şi
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combaterea  violenţei  î�n  familie  șunt  conștituţionale,  iar  î�n
motivarea  reșpingerii  aceștei  excepţii  ș-a  ara� tat  aceea  ca�
obligaţiile  şi  interdicţiile  preva�zute  de  art.  23  din  Legea  nr.
217/2003  au  o  natură  juridică  distinctă  faţă  de  măsurile
preventive prevăzute de C. proc. pen., fiind dispuse în scopul
înlăturării stării de pericol create printr-un act de violenţă
din  partea  unui  membru  al  familiei,  menite  să  confere
siguranţa  victimei  şi  protejarea  intereselor  sale,  fără  a
putea fi considerate măsuri de natură penală, aplicate faţă
de agresor.  
    De așemenea ș-a menţionat aceea ca�  î�n șituaţia î�n care un
șubiect de drept ește șupuș unor reștricţii  șau limita� ri  -  de a
intra ori de a foloși o anumita�  locuinţa� , de a interacţiona ori de a
șe apropia de o anumita�  perșoana�  ori de a șe afla î�ntr-un loc
determinat -  nu reprezinta�  o  șancţiune de natura�  penala�  şi  o
î�nca� lcare a liberta� ţii individuale. “ (  Incheierea 80/2016 Curtea
de Apel Timisoara)

Ordinul  de  protect�ie  ește  o  hota� ra� re  judeca� toreașca�
emișa�  de  urgent�a�  prin  care  șunt  luate  ma� șuri  imediate  ș� i
neceșare î�n  școpul de a proteja integritatea fizica�  ș� i  pșihica�  a
victimei  unui  act  de  violent�a�  î�n  familie.Prin  aceșt  ordin
judeca� toreșc de protect�ie șe pot lua una șau mai multe dintre
urma� toarele ma� șuri:
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a)  evacuarea  temporara�  a  agreșorului  din  locuint�a  familiei,
indiferent daca�  aceșta ește titularul dreptului de proprietate;
b)  reintegrarea  victimei  ș� i,  dupa�  caz,  a  copiilor,  î�n  locuint�a
familiei;
c) limitarea dreptului de foloșint�a�  al agreșorului numai așupra
unei pa� rti a locuint�ei comune atunci ca�nd aceașta poate fi aștfel
partajata�  î�nca� t agreșorul șa�  nu vina�  î�n contact cu victima;
d)  obligarea  agreșorului  la  pa� ștrarea  unei  diștant�e  minime
determinate fat�a�  de victima, fat�a�  de copiii aceșteia șau fat�a�  de
alte rude ale aceșteia ori fat�a�  de ret�edint�a, locul de munca�  șau
unitatea de î�nva� t�a�ma�nt a perșoanei protejate;
 e)  interdict�ia  pentru  agreșor  de  a  șe  deplașa  î�n  anumite
localita� t�i  șau zone determinate  pe care  perșoana protejata�  le
frecventeaza�  șau le viziteaza�  periodic;
f)  interzicerea  orica� rui  contact,  inclușiv  telefonic,  prin
coreșpondent�a�  șau î�n orice alt mod, cu victima;
g) obligarea agreșorului de a preda polit�iei armele det�inute;
h)  î�ncredint�area  copiilor  minori  șau  ștabilirea  reș�edint�ei
aceștora.

Prin aceeaș�i hota� ra� re, inștant�a poate dișpune ș� i:
– șuportarea de ca� tre agreșor a chiriei ș� i  a î�ntret�inerii pentru
locuint�a temporara�  unde victima, copiii minori șau alt�i membri
de  familie  locuieșc  șau  urmeaza�  șa�  locuiașca�  din  cauza
impoșibilita� t�ii de a ra�ma�ne î�n locuint�a familiala� .
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– obligarea  agreșorului  de  a  urma  conșiliere  pșihologica� ,
pșihoterapie  șau  poate  recomanda  luarea  unor  ma�șuri  de
control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de î�ngrijire,
î�n șpecial î�n școpul dezintoxica� rii

Cererea  adreșata�  judeca� toriei  prin  care  șe  șolicita�
emiterea unui ordin de protect�ie ește șupușa�  unei condit�ii  de
forma�  prezentate î�ntr-un formular definit î�n anexa la Legea nr.
25 din 9 martie 2012 publicata�  î�n Monitorul Oficial I nr. 165 din
13.III.2012.

Pentru ca inștant�a șa�  poata�  inștitui acește ma� șuri aceașta
trebuie șa�  conștate ca�  î�mpotriva victimei ș-au exercitat acte de
natura  violenţei  în  familie aș�a  cum  Legea  217/2003  le
defineș�te  ș� i  ca�  viaţă,  integritate  fizică  sau  psihică  ori
libertate este pusă în pericol. IEn aceșt șenș șpecialiștul trebuie
șa�  verifice ca�  așupra victimei ș-au exercitat acte de violent�a�  aș�a
cum șunt deșcrișe de legiuitor: 
a) violenţa verbală - adreșarea printr-un limbaj jignitor, brutal,
precum  utilizarea  de  inșulte,  amenint�a� ri,  cuvinte  ș� i  expreșii
degradante șau umilitoare;
 b) violenţa psihologică -  impunerea voint�ei  șau a controlului
perșonal, provocarea de șta� ri de tenșiune ș� i de șuferint�a�  pșihica�
î�n  orice  mod  ș�i  prin  orice  mijloace,  violent�a�  demonștrativa�
așupra obiectelor ș� i animalelor, prin amenint�a� ri verbale, afiș�are
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oștentativa�  a armelor, neglijare, controlul viet�ii perșonale, acte
de gelozie, conștra�ngerile de orice fel, precum ș� i alte act�iuni cu
efect șimilar;
 c)  violenţa  fizică -  va� ta�marea  corporala�  ori  a  șa�na� ta� t�ii  prin
lovire,  î�mbra�ncire,  tra�ntire,  tragere  de  pa� r,  î�nt�epare,  ta� iere,
ardere,  ștrangulare,  muș�care,  î�n  orice  forma�  ș� i  de  orice
intenșitate, inclușiv mașcate ca fiind rezultatul unor accidente,
prin otra�vire, intoxicare, precum ș� i alte act�iuni cu efect șimilar;  
   d)  violenţa  sexuală -  agreșiune  șexuala� ,  impunere  de  acte
degradante,  ha� rt�uire,  intimidare,  manipulare,  brutalitate  î�n
vederea î�ntret�inerii  unor relat�ii  șexuale  fort�ate,  viol  conjugal;
e)  violenţa  economică -  interzicerea  activita� t�ii  profeșionale,
privare de mijloace economice,  inclușiv lipșire de mijloace de
exiștent�a�  primara� ,  cum  ar  fi  hrana� ,  medicamente,  obiecte  de
prima�  neceșitate,  act�iunea  de  șuștragere  intent�ionata�  a
bunurilor perșoanei, interzicerea dreptului de a poședa, foloși ș� i
dișpune  de  bunurile  comune,  control  inechitabil  așupra
bunurilor  ș� i  reșurșelor  comune,  refuzul  de  a  șușt�ine  familia,
impunerea  de  munci  grele  ș� i  nocive  î�n  detrimentul  șa�na� ta� t�ii,
inclușiv unui membru de familie minor, precum ș� i alte act�iuni
cu efect șimilar;    
 f) violenţa socială - impunerea izola� rii perșoanei de familie, de
comunitate ș� i de prieteni, interzicerea frecventa� rii inștitut�iei de
î�nva� t�a�ma�nt,  impunerea  izola� rii  prin  detent�ie,  inclușiv  î�n
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locuint�a  familiala� ,  privare intent�ionata�  de acceș la  informat�ie,
precum ș� i alte act�iuni cu efect șimilar;   
g)  violenţa  spirituală -  șubeștimarea  șau  diminuarea
important�ei  șatișfacerii  neceșita� t�ilor  moral-șpirituale  prin
interzicere,  limitare,  ridiculizare,  penalizare  a  așpirat�iilor
membrilor de familie,  a  acceșului  la  valorile  culturale,  etnice,
lingviștice  ori  religioașe,  impunerea  adera� rii  la  credint�e  ș� i
practici  șpirituale  ș� i  religioașe  inacceptabile,  precum  ș� i  alte
act�iuni cu efect șimilar șau cu repercușiuni șimilare.   (  Legea
217/2003)

IEn șușt�inerea cauzei î�n fat�a inștant�ei victima trebuie șa�
dovedeașca�  violent�ele  pretinșe.  Așocierea  dintre  ștarea  de
pericol  fat�a�  de  victima�  ș� i  gravitatea  faptelor  de  violent�a�
domeștica�  au  conduș  conștat  î�n  practica  inștant�elor  ca  aceșt
ordin șa�  fie admiș î�n cea mai mare parte doar pentru fapte de
violent�a�  fizica� .

Lipșa  informa�rii   tuturor  actorilor  implicat�i  ata� t  î�n
șeșizarea inștant�ei  cu aceșt ordin ca� t  ș� i  î�n șolut�ionarea lui cu
privire  la  amploarea ș� i  gravitatea  fenomenului  de violent�a�  î�n
familie au reduș șușbștant�ial cererile de ordin de protect�ie care
șa�  șanct�ioneze  acte  de  violent�a�  verbala� ,  pșihologica� ,  cu
prioritate  fiind  șupușe  analizei  inștant�ei  actele  de  violent�a�
fizica� .
Prevederi în Codul Penal privind violența în familie.
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Confom  dișpozit�iilor  legii  penale  șunt  incriminate  ca  fapte
penale  actele  de  violent�a�  fizica�  de  la  formele  uș�oare  pa�na�  la
omor.  Modalitatea aleașa�  de legiuitor pentru incriminare ește
prin introducerea unei agravante rega� șite î�n art.199 din Codul
penal.Legiuitorul prevede o agravare a pedepșelor șa� va� rș� ite de
ca� tre un membru de familie prin ma� rirea maximului șpecial cu o
pa� trime,  î�n  cazul  urma� toarelor  infract�iuni:  art.188  omorul,
art.189 omorul  calificat,  art.193-195 lovirea șau alte violent�e,
va� ta�marea corporala�  grava� , lovirile șau va� ta�ma� rie cauzatoare de
moarte.

Convenția  Consiliului  Europei  privind  prevenirea  și
combaterea  violenței  împotriva  femeilor  și  a  violenței
domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011   - aplicarea
acesteia în legislația internă

Orice ștrategie guvernamentala�  actuala�  ata� t la nivel juridic cat ș� i
șocial  nu poate fi  dișcutata�  î�n  afara  cadrului  ștabilit  de ca� tre
Convent�ia Conșiliului Europei privind prevenirea ș� i combaterea
violent�ei î�mpotriva femeilor ș� i a violent�ei domeștice, adoptata�  la
Iștanbul la 11 mai 2011  

IEn preambulul aceșteia   Statele membre ale Conșiliului Europei
ș� i ceilalt�i șemnatari ai Convent�iei   conșacra�  principiile de baza�
ce trebuie șa�  ștea la baza unei legișlat�ii adecvate î�n prevenire,
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intervent�ie  ș� i  șanct�ionarea  faptelor  de  violent�a�  î�n  familie.  IEn
aceșt șenș șe conșacra�  : faptul ca�  realizarea egalita� t�ii de drept ș� i
de  fapt  î�ntre  femei  ș� i  ba� rbat�i  ește  un  element-cheie  î�n
prevenirea violent�ei î�mpotriva femeilor; 

- faptul ca�  violent�a î�mpotriva femeilor ește o manifeștare a
relat�iilor iștoric inegale de putere dintre femei ș� i ba� rbat�i, care
au conduș la  dominarea așupra ș� i  la  dișcriminarea î�mpotriva
femeilor de ca� tre ba� rbat�i ș� i la î�mpiedicarea avanșa� rii depline a
femeilor;  

- natura ștructurala�  a  violent�ei  î�mpotriva femeilor drept
violent�a�  de gen ș� i faptul ca�  violent�a î�mpotriva femeilor ește unul
dintre  mecanișmele  șociale  cruciale,  prin  care  femeile  șunt
fort�ate î�ntr-o pozit�ie șubordonata�  comparativ cu ba� rbat�ii,  

- faptul ca�  femeile ș� i fetele șunt deșeori expușe unor forme
grave  de  violent�a� ,  cum  ar  fi  violent�a  domeștica� ,  ha� rt�uirea
șexuala� , violul, ca� șa� toria fort�ata� , crimele comișe î�n numele aș�a-
numitei  "onoare"  ș� i  mutilarea  genitala� ,  care  conștituie  o
î�nca� lcare grava�  a drepturilor omului, ale femeilor ș� i ale fetelor ș�i
un obștacol major î�n realizarea egalita� t�ii dintre femei ș� i ba� rbat�i,

- î�nca� lcarea  curenta�  a  drepturilor  omului  î�n  timpul
conflictelor  armate,  care  afecteaza�  populat�ia  civila� ,  î�n  șpecial
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femeile, î�n forma violului ș�i  a violent�ei șexuale pe șcara�  larga�
șau șiștematica� , ș� i potent�ialul unei violent�e de gen creșcute ata� t
î�n timpul, ca� t ș� i dupa�  conflicte,  

- faptul ca�  femeile ș� i fetele șunt expușe unui rișc mai mare
de violent�a�  de gen deca� t ba� rbat�ii,  

- faptul  ca�  violent�a  domeștica�  afecteaza�  femeile  î�n  mod
dișproport�ionat ș� i faptul ca�  ș� i ba� rbat�ii pot fi victime ale violent�ei
domeștice,  

- faptul  ca�  copiii  șunt  victime  ale  violent�ei  domeștice,
inclușiv  î�n  calitate  de  martori  ai  violent�ei  î�n  familie.  (  Legea
30/2016)

Prin Legea  30/2016  șe  ratifica�  Convent�ia  Conșiliului  Europei
privind prevenirea ș� i  combaterea violent�ei î�mpotriva femeilor
ș� i  a violent�ei  domeștice,  adoptata�  la Iștanbul la 11 mai 2011.
Legea conșacra�  rezervele formulate de România la momentul
șemna� rii  Convent�iei  ș� i  anume  așupra  articolului  30  alineatul
(2); articolului 44 alineatele (1) lit. e), (3) ș� i (4);   articolului 55
alineatul (1) cu privire la articolul 35 referitor la infract�iunile
minore;  articolului 59.  
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Rezervele  formulate  priveșc  acordarea  unei  compenșat�ii
adecvate  din  partea  ștatului  î�n  cazul  va� ta�ma� rilor  corporale
grave ( art.30 al.2), inștituirea unor prevederi legișlative care șa�
permit  șanct�ionarea  agreșorului  prin  î�nla� turarea  condit�iei
teritorialita� t�ii  locului  șa� va� rș� irii  faptelor  ș� i  a  obligativita� t�ii
raporta� rii  faptei  de  ca� tre  victima�  privind  actele  de  violent�a�
șexuala� ,  inclușiv  viol,  ca� șatorie  fort�ata� ,  mutilare  genitala�  a
femeilor, avortul fort�at ș� i șterilizarea fort�ata�  ( art.44 al.1 lit.e pct
3 ș� i 4).

De  așemenea  au  foșt  formulate  rezerve  cu  privire   la
modificarea  legișlat�iei  î�n  șenșul  î�n  care  pentru  deșfa� ș�urarea
urma� ririi penale șa�  nu exiște condit�ia formula� rii unei pla�ngeri
de ca� tre victima�  șau aceașta șa�  continue chiar daca�  pla�ngerea a
foșt retrașa�  ș� i șa�  fie recunoșcut dreptul victimei de a fi așiștata�
de  organizat�ii  neguvernamentale  pe  parcurșul  deșfa� ș�ura� rii
procedurilor  judiciare  (  art.55).IEn  acelaș� i  regiștru  au  foșt
formulate  rezerve  legate  de  drepturile  pe  care  ștatul  roma�n
poate șa�  le acorde victimei violent�ei domeștic care are ștatut de
refugiat, imigrant. (art.59).

Roma�nia î�ș� i rezerva�  dreptul de a prevedea șanct�iuni nepenale,
î�n  locul  șanct�iunilor  penale,  pentru  comportamentele
ment�ionate  î�n  articolele  33  ș� i  34  î�n  ce  priveș�te  incriminarea
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penala�  a  infract�iunilor  penale  de  amenint�are  ș� i  ha� rt�uire.
Semnarea cu rezerve a Convent�iei de la Iștanbul nu reprezinta�
din partea Roma�niei un  refuz î�n aplica� rea aceștor reglementa� ri
ci doba�ndirea unui termen de grat�ie de 5 ani de la data la care
Convent�ia  a  intrat  î�n  vigoare  î�n  care  aceașta  poate  șa�  î�ș� i
revizuiașca�  legișlat�ia  î�n  acord  cu  conștra�ngerile  legișlat�iei
interne ș� i  bugetare.Aceșt  termen poate  fi  prelungit  o șingura�
data�  cu aceeaș�i perioada� . IEndeplinirea obligat�iilor așumate prin
modificarea legișlat�iei î�n acord cu Convent�ia ește monitorizata�
prin  inștrumental  GREVIO  conceput  ș� i  legiferat  prin  aceeaș�i
Convent�ie. 

IEn proiectul de ratificare a Legii 30/2016 î�n partea de expunere
de  motive  guvernul  reafirma�  implementarea  Convent�iei  î�n
legișlat�ia interna�  ș� i juștifica�  rezervele ment�ionate prin “ nevoia
de  timp,  reșurșe  financiare  ș� i  umane  (...)  care  șa�  ra� șpunda�
exigent�elor  de  implementare  a  convent�iei  (  șpre  exemplu:
crearea ș� i dezvoltarea  unui mecanișm privind așigurarea unei
compenșat�ii  adecvate  din  partea  Statului  pentru  victim
violent�ei).Rezervele formulate așigura�  autorita� t�ilor roma�ne un
orizont  de  timp  abșolut  neceșar  pentru ga� șirea  unor  șolut�ii
viabile.
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Guvernul reafirma�  prin expunerea de motive la care am fa� cut
referire ca�  î�ș� i așuma�  modifica� rile legișlative î�n șenșul șolicitat ș� i
definit  de  Convent�ie  privind  “urma� toarele  acte  trebuie
șanct�ionate  penal  șau șunt  șubiect  al  altor  șanct�iuni  juridice:
violent�a  fizica� ,  violent�a  pșihica� ,  ștalkingul  (anșamblul  de
moleșta� ri pșihologice care șe exprima�  printr-un comportament
perșeverant,  inșiștent  ș�i  de  control  a  uneia  șau  mai  multor
perșoane care creeaza�  victimei frica� ,  grija� ,  violeaza�  intimitatea
ș� i  poate  conștitui  un  pericol  pentru  șigurant�a  perșonala� ),
violent�a�  șexuala� , inclușiv viol, ca� șatorie fort�ata� , mutilare genital
a  femeilor,  avortul  fort�at  ș� i  șterilizarea  fort�ata� .  Totodata�
Convent�ia  interzice  șolut�ionarea  extrajudiciara�  a  litigiilor
obligatorii  prin  mediere  ș� i  conciliere,  î�n  lega� tura�  cu  toate
formele de violent�a�  aflate î�n șfera Convent�eiei, etc” 

IEn vederea modifica� rii legișlat�iei interne î�n acord cu Convent�ia a
foșt  î�nfiint�at  un  Grup  interminișterial  șub  coordonarea
Departamentului  de  S� anșe  egale  î�ntre  Femei  ș� i  Ba� rbat�i  din
component�a  ca� ruia  fac  parte  Minișterul  Afacerilor  Externe,
Minișterul  Juștit�iei,  Minișterul  Afacerilor  Interne,  Minișterul
Public,  Minișterul  Sa�na� ta� t�ii,  Minișterul  Educat�iei  ș� i  Cerceta� rii
S� tiint�ifice,  Minișterul  Dezvolta� rii  Regionale  ș� i  Adminiștrat�ie
Publice, Minișterul Finant�elor Publice.
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 Convent�ia de la Iștanbul a intrat î�n vigoare la data de 1.09.2016,
data�  la  care  legișlat�ia  t�a� rilor  șemnatare  trebuia  modificata�  î�n
acșet  șenș.  IEn  luna șeptembrie  2016 șe  dișcuta  î�nca�  pachetul
legișlativ de modificare in cadrul ONG-urilor.

Modifica� rile legișlative adușe î�n conformitate pe toate cele trei
paliere  vor  avea  impact  î�n  ma� șura  î�n  care  șerviciile  vor  fi
finant�ate ș� i vor fi extinșe la nivelul î�ntregii t�a� ri. Normele trebuie
șa�  fie  imperative,  obligatorii  pentru  inștitut�iile  publice  ș� i
ștructurile deșcentralizate pentru o noua�  etape î�n combaterea
aceștui fenomen î�n Roma�nia.

Implicarea societății civile din România în promovarea unei
legislații și unor măsuri adecvate

IEn luna iunie 2016, Rețeaua pentru prevenirea și combaterea
violenței împotriva femeilor, Coaliția pentru Egalitate de Gen
și Rețeaua Rupem tăcerea despre violența sexuală fa� ceau un
apel  la adoptarea de urgent�a�  a  init�iativelor ștrategice privind
prevenirea  ș� i  combaterea  violent�ei  î�mpotriva  femeilor  ș� i  a
violent�ei  domeștice,  î�n  contextul  armoniza� rii  legișlat�iei
nat�ionale cu prevederile  Convent�iei  de la  Iștanbul  (Convent�ia
Conșiliului Europei privind prevenirea ș� i combaterea violent�ei
î�mpotriva  femeilor  ș� i  a  violent�ei  domeștice,  ratificata�  de
Roma�nia ș� i care a intrat î�n vigoare î�n luna șeptembrie 2016.

261



„Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple”
Promotor de Proiect: Institutul de Medicină Legală Iaşi
Partener proiect: Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară
Programul:  CORAI - finanţat în Apelul Coerent din cadrul Programului RO10 - ,,Copii şi tineri aflaţi
în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru 
promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului 
Economic European (SEE), 2009 – 2014
Cod proiect: PEH064 ; Contract de finanţare: 31/H/SEE/01.07.2015

Cele  trei  ret�ele  șolicitau  punerea  î�n  practica�  de  urgent�a�  a
Init�iativelor ștrategice așumate de Guvernul Roma�niei î�n  luna
ianuarie 2016, preciza�nd ca�  violent�a î�mpotriva femeilor ește o
forma�  de  î�nca� lcare  a  drepturilor  omului  ș� i  ește  rezultatul
relat�iilor  inegale de putere î�ntre femei ș�i  ba� rbat�i.  IEn cele mai
grave  forme  ale  șale,  violent�a  î�mpotriva  femeilor  ește  o
î�nca� lcare a dreptului la viat�a� . 

Ret�elele  conșiderau  ca�  ș� i  î�n  Roma�nia  Guvernul,  inștitut�iile
publice  centrale  ș� i  locale,  ș� i  șocietatea  civila� ,  trebuie  șa� -ș� i
intenșifice  eforturile  de  prevenire  ș� i  combatere  a  violent�ei
domeștice  ș� i  a  violent�ei  șexuale  ș� i  șa�  acorde atent�ia  cuvenita�
tuturor celorlalte manifeșta� ri ale violent�ei î�mpotriva femeilor.

Un rol pe care ONG-urile î�l șubliniau era viș a viș de faptul ca�
ștatul trebuie șa�  act�ioneze î�n aș�a fel î�nca� t șa�  așigure protect�ia
efectiva�  a victimelor, șa�  î�mbuna� ta� t�eașca�  acceșul lor la juștit�ie ș� i
acceșul  la  șervicii  adecvate,  garanta�nd  reșpectarea  tuturor
drepturilor aceștora, ș�i ca�  trebuie fa� cute eforturi șa�  fie șprijinite
prin  alocarea  de  reșurșe  financiare  coreșpunza� toare  de  la
bugetul public, î�ntruca� t violent�a î�mpotriva femeilor reprezinta�  o
problema�  de intereș public.
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Cele  trei  ret�ele  conșiderau  ca�  ma�șurile  legale  cu  privire  la
agreșori, precum ș� i procedurile de aplicare, șunt inșuficiente ș� i
tranșmit  meșajul  ca�  inștitut�iile  ștatului  ș� i  reprezentant�ii  șa� i
tolereaza�  actele de violent�a�  î�mpotriva femeilor. Statul nu poate
invoca dreptul la proprietate șau dreptul la viat�a�  privata�  atunci
ca�nd î�n viat�a privata�  șe comit fapte ce pun î�n pericol integritatea
fizica�  șau pșihica�  a unei perșoane.

Deașemenea  șe  conșidera  ca�  șunt  neceșare  dezvoltarea  unor
politici  publice  incluzive,  care  șa�  implice  o  abordare
interșect�ionala�  ș� i  șa�  așigure  reșpectarea  drepturilor  tuturor
femeilor.  La  nivelul  anului  2016  șe  conșidera�  ca�  politicile
publice  privind  combaterea  violent�ei  domeștice  șunt  î�nca�
adoptate la nivel șimbolic î�n Roma�nia ș� i nu ofera�  șigurant�a�  reala�
femeilor. Totodata� ,  violent�a afecteaza�  diferit femeile î�n funct�ie
de  inegalita� t�ile  pe  care  aceștea  le  tra� ieșc,  de  multe  ori
concomitent,  pe  baza  etniei  lor,  a  ștatutului  economic,  a
dizabilita� t�ii, a orienta� rii șexuale, va� rștei, a confeșiunii.

IEn șcrișoarea deșchișa�  șe reaminteșc introducerea î�n obiectivele
ștrategice șectoriale ale Minișterului Muncii, Familiei, Protect�iei
Sociale  ș� i  Perșoanelor  Va� rștnice  a  unor  init�iative  pentru
Modificarea legișlat�iei privind protect�ia copilului ș� i combaterea
violent�ei  domeștice  ce  reprezinta�  rezultatul  unui  proceș  de
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conșultare  ș�i  colaborare  î�ntre  Agent�ia  Nat�ionala�  pentru
Egalitate de S�anșe ș� i  organizat�iile neguvernamentale active î�n
domeniul prevenirii ș� i combaterii violent�ei î�mpotriva femeilor.

Init�iativele ștrategice așumate de Guvernul Roma�niei șunt:

– Implementarea  Convent�iei  Conșiliului  Europei  privind
prevenirea  ș� i  combaterea  violent�ei  î�mpotriva  femeilor  ș� i  a
violent�ei domeștice (Finalizare – Aprilie 2016)

– Elaborarea cadrului legal pentru reglementarea Ordinului de
interdict�ie/  protect�ie  de  urgent�a�  pentru  extinderea
prerogativelor polit�iș�tilor ș� i inveștirea cu autoritatea neceșara�
pentru  emiterea  unui  așemenea  ordin  (Finalizare  –  Aprilie
2016)

– Reglementarea  unui  șiștem  de  monitorizare  a  reșpecta� rii
ordinelor de protect�ie î�n vederea implementa� rii unui șiștem de
monitorizare electronica�  prin bra� t�a� ri  electronice (Finalizare –
Mai 2016)

– Supervizarea î�nfiint�a� rii  centrelor de șeșizare a șituat�iilor de
criza�  î�n urma violului șau a violent�ei șexuale menite șa�  așigure
examinarea  medicala�  ș� i  medico-legala� ,  așiștent�a�  poșt
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traumatica�  ș� i conșiliere pentru victime (Finalizare – Septembrie
2016)

– Elaborarea  unui  proiect  de  Hota� ra� re  pentru  aprobarea
Programelor de intereș nat�ional, printre care ș� i un program ce
vizeaza�  crearea de șervicii șpecializate deștinate agreșorilor î�n
vederea conșilierii ș� i așigura� rii tratamentului aferent diferitelor
tipuri  de  dependent�a� ,  î�n  școpul  reabilita� rii  ș� i  reintegra� rii
aceștora (Finalizare – Septembrie 2016)

Scrișoarea  șemnala  faptul  ca�  pentru  primele  trei  init�iative
ștrategice  citate  mai  șuș  termenul  de  finalizare  preva� zut  de
Guvernul Roma�niei a foșt depa�ș� it.

Statișticile  dișponibile  viș  a  viș  de  violent�a  așupra  femeii  î�n
Roma�nia reluate î�n șcrișoare șunt:

 – î�n Roma�nia 1 din 4 femei a foșt agreșata�  fizic șau șexual de
ca� tre  partenerul  șa�u,  iar  75%  dintre  acește  cazuri  ra�ma�n
neraportate  (Agent�ia  pentru  Drepturi  Fundamentale  a  UE,
2014).

– 1 din 3 femei a trecut cel put�in odata�  î�n viat�a�  printr-o forma�  de
violent�a�  (Agent�ia pentru Drepturi Fundamentale a UE, 2014)
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– Din 2012 pa�na�  azi 91% din cererile de emitere a unui ordin de
protect�ie șunt fa� cute de victime femei

– IEn  anul  2014  ș-au  î�nregiștrat  1.459  inculpat�i  trimiș� i  î�n
judecata�  î�n cazuri de violent�a�  î�n familie, adica�  2,9% din totalul
celor trimiș� i î�n judecata� .

– IEn  anul  2014  ș-au  î�nregiștrat  155  victime  ale  omorului  î�n
șituat�ii de violent�a�  domeștica� , cu 32,5% pește media perioadei
2004 – 2012. (cf. rapoartelor IGPR ș� i Minișterului Public)

– De la intrarea î�n vigoare a Legii 25/2012 pentru modificarea
Legii  217/2003 privind prevenirea ș� i  combaterea violent�ei  î�n
familie ș� i pa�na�  î�n aprilie 2015 au foșt șolicitate 7.312 ordine de
protect�ie din care au foșt admișe 3.045 de cereri

– Din  momentul  conștata� rii  agreșiunii  domeștice  de  ca� tre
lucra� torii de polit�ie ce intervin î�n urma apelului la 112 pî�na�  la
î�nșcrierea  doșarului  cu  cererea  de  emitere  a  unui  ordin  de
protect�ie trec intre 7 ș� i 14 zile.

– IEn anul 2014 ș�i primele 6 luni din 2015 ș-au î�nregiștrat 50.507
de șeșiza� ri la 112 pentru cazuri de violent�a�  domeștica�  (violent�a�
î�n familie).
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Cele trei coalit�ii neguvernamentale șolicita�  punerea î�n practica�  a
init�iativelor ștrategice citate privind prevenirea ș� i  combaterea
violent�ei î�mpotriva femeilor ș� i a violent�ei domeștice ș� i î�n pluș
conșultarea șiștematica�  a celor trei Ret�ele șemnatare de ca� tre
reprezentant�ii  minișterelor  reșponșabile  pentru  definitivarea
init�iativelor ștrategice ș� i monitorizarea implementa� rii aceștora. 
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Bune  practici  în  domeniul  discriminării  multiple  și
asistenţei  victimelor  violenţei  pe  bază  de  gen  în
România 

Roma�nia  are  un  numa� r  impreșionant  de  modele  de  bune
practici ata� t î�n așiștent�a victimelor violent�ei pe baza�  de gen ca� t
ș� i  a  dișcrimina� rii  multiple.  Pentru  prezentul  ștudiu  au  foșt
șelectate doar 5 exemple de bune practici, care includ ata� t ștudii
relevante î�n domeniu,  ca� t  ș� i  intervent�ii  comunitare șau lucrul
multi-dișciplinar.  Prezentul ștudiu ește realizat î�n cadrul unui
așemenea  proiect,  ale  ca� rui  obiective  ș� i  activita� t�i  șunt
prezentate î�n capitolul introductiv. 

A. Studiul Discriminarea multiplă în România

IEn  anul  2008,  Societatea  pentru  Studii  Feminiște  ANA,  î�n
colaborare cu Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanșe a
lanșat ștudiul Discriminarea Multiplă în România. 

Obiectivul  general  al  proiectului  ș� i  al  ștudiului  a  foșt  de  a
contribui la creș�terea gradului de conș�tientizare ata� t la nivelul
populat�iei,  ca� t  ș� i  a  decident�ilor  cu  privire  la  problematica
dișcrimina� rii multiple, a cauzelor ș� i efectelor aceșteia. 
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Activita� t�ile  proiectului  au  urma�rit  atingerea  urma� toarelor
obiective șpecifice: 

1.  Sa�  contribuie  la  fundamentarea  unei  metodologii  de
inveștigare a dișcrimina� rii multiple î�n Roma�nia 

2. Sa�  creașca�  gradul de î�nt�elegere cu privire la cauzele ș� i efectele
dișcrimina� rii multiple 

3. Sa�  contribuie la identificarea unor factori de șprijin la nivel
comunitar,  local  șau  central  î�n  vederea  reducerii  efectelor
negative ale dișcrimina� rii multiple 

4.  Sa�  formuleze recomanda� ri  de act�iune pentru prevenirea ș� i
combaterea dișcrimina� rii multiple. 

Pentru î�ndeplinirea obiectivelor așumate, demerșul ș�tiint�ific a
foșt ștructurat î�n urma� toarele activita� t�i principale: 

A.1.  Analiza  documentelor  (ștudii  ș� i  cerceta� ri  relevante  î�n
domeniu, date de recenșa�ma�nt) î�n vederea formula� rii de ipoteze
ș� i  a  identifica� rii  principalelor  grupuri  șupușe  rișcului
dișcrimina� rii multiple; 

A.2.  Elaborarea  metodologiilor  de  cercetare  cantitativa�  ș� i
calitativa� ; 
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A.3. Analiza cadrului inștitut�ional ș� i legal î�n vederea analiza� rii
modalita� t�ilor  î�n  care  problematica  dișcrimina� rii  multiple  ește
abordata�  ș� i  operat�ionalizata� ,  precum  ș� i  a  redundant�elor  ș� i
lipșurilor din actualul cadru legal ș� i inștitut�ional; 

A.4.  Realizarea  inveștigat�iilor  de  teren:  cercetare  cantitativa�
așupra  unui  eș�antion  reprezentativ  la  nivel  nat�ional  privind
percept�iile  ș� i  atitudinile  populat�iei  majoritare  fat�a�  de
perșoanele  cu  caracteriștici  biologice  ș� i  șociale  diferite;
cercetare exploratorie la nivelul unui eș�antion de angajatori in
vederea  identifica� rii  practicilor  de  recrutare,  angajare,
motivare, promovare a fort�ei de munca�  cu rișc de dișcriminare;
interviuri  cu expert�i-cheie ș� i/șau reprezentant�i  ai  inștitut�iilor
reșponșabile  cu  prevenirea  ș� i  combaterea  dișcrimina� rii  î�n
vederea  identifica� rii  practicilor  inștitut�ionale,  a  lipșurilor  ș� i
redundant�elor cadrului legal ș� i inștitut�ional dedicat aborda� rii ș� i
șolut�iona� rii  dișcrimina� rii  multiple;  interviuri  cu  victime  ale
dișcrimina� rii  multiple  î�n  vederea  identifica� rii  formelor  de
dișcriminare, dar ș� i a efectelor aceștora. 

A.5. Analiza primara�  ș� i î�n detaliu a datelor culeșe; 

A.6. Formularea de recomanda�ri de act�iune î�n vederea creș�terii
eficient�ei proceșului de prevenire ș� i combatere a dișcrimina� rii
multiple; 
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A.7.  Elaborarea  raportului  de  cercetare  ș� i  dișeminarea
rezultatelor obt�inute.

Ca� teva  concluzii  ale  ștudiului  viș  a  viș  de  ma� șurile  neceșare
pentru eficientizarea demerșurilor î�mpotriva dișcrimina� rii:

1. Dezvoltarea  parteneriatului  public-privat  pentru
prevenirea ș� i combaterea dișcrimina� rii

2. Sinergizarea  eforturilor  tuturor  inștitut�iilor  publice
exiștente la nivel local cu rol î�n prevenirea ș�i  combaterea
dișcrimina� rii ș� i a conșecint�elor aceșteia 

3. IEnta� rirea  coopera� rii  î�ntre  inștitut�iile  î�n  școpul
identifica� rii celor mai bune modalita� t�i  de operat�ionalizare
ș� i implementare a conceptului dișcrimina� rii multiple 

4. Stimularea dezvolta� rii șocieta� t�ii civile la nivel local

5. Dezvoltarea mecanișmelor de reprezentare a grupurilor
defavorizate la nivelele de decizie ș� i adminiștrative

6. Intenșificarea  campaniilor  de  conș�tientizare  la  nivelul
populat�iei  privind cauzele,  incident�a  ș� i  implicat�iile  actelor
de dișcriminare
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7. Intenșificarea  campaniilor  de  conș�tientizare  la  nivelul
populat�iei  privind cauzele,  incident�a  ș� i  implicat�iile  actelor
de dișcriminare

8. Reșponșabilizarea  partenerilor  șociali,  cu  preca�dere  a
șindicatelor, pentru prevenirea ș� i combaterea dișcrimina� rii
pe piat�a muncii

9. Stimularea cerceta� rii ș�tiint�ifice așupra cauzelor, formelor
ș� i implicat�iilor dișcrimina� rii/dișcrimina� rii multiple

B. Proiectul  Acces  la  Justiție  derulat  de  Coaliția
antidiscriminare 

Coalit�ia anti-dișcriminare deruleaza�  programul Acces la justiție
ș� i  remedii  adecvate  pentru  perșoanele  care  șunt  victime  ale
dișcrimina� rii,  program  de  așiștent�a�  juridica�  gratuita�  online
adreșat  perșoanelor  care  șe  confrunta�  cu  dișcriminarea  î�n
Roma�nia,  î�n  perioada  iunie  2014  –  aprilie  2016.  Aceșta  ește
dișponibil  pe webșite-ul antidișcriminare.ro ș� i  are capacitatea
șa�  ofere conșiliere juridica�  pentru 500 de perșoane.

Webșite-ul antidișcriminare.ro ește remodelat pentru a deveni
o platforma utilitara�  î�n domeniul drepturilor omului. Aceșta va
avea module informative cu privire la legișlat�ia antidișcriminare
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din  Roma�nia,  inștitut�iile  care  implementeaza�  reșpectiva
legișlat�ie,  ș�tiri,  evenimente  ș� i  act�iuni  pentru  reșpectarea
drepturilor omului din Roma�nia ș� i din lume.

IEn pluș, webșite-ul antidișcriminare.ro va dișpune de modulele
interactive de creare a petit�iilor pentru reșpectarea drepturilor
omului  ș� i  de  conșiliere  juridica�  antidișcriminare.  Aceștea  vor
așigura victimelor dișcrimina� rii, șau perșoanelor care vor șa�  le
vina�  î�n ajutor, șuportul neceșar pentru raportarea șituat�iilor de
dișcriminare cu care șe confrunta� .

IEn  cadrul  programului  Acceș  la  juștit�ie,  Coalit�ia  Anti-
Dișcriminare  va  monitoriza  legișlat�ia  anti-dișcriminare  din
Roma�nia ș� i modul de aplicare al aceșteia, va traverșa un proceș
de planificare  ștrategica�  pentru viitoarele  init�iative,  va  creș�te
capacitatea organizat�ionala�  a membrilor aceșteia prin programe
de training dedicate ș�i î�ș� i va dezvolta capacitatea proprie, prin
atragerea  de  noi  organizat�ii  î�n  cadrul  Coalit�iei  Anti-
Dișcriminare.

IEn  paralel,  Coalit�ia  depune  eforturi  pentru  atragerea  de  noi
finant�a� ri  care  șa�  permita�  conștituirea  șerviciului  de  așiștent�a�
juridica�  gratuita�  online, î�n șerviciu permanent.
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C. Proiectul Educația fără discriminare e și treaba mea!
implementat de Centrul de Resurse Juridice

Proiectul  Educația  fără  discriminare  e  și  treaba  mea!
implementat  de  Centrul  de  Reșurșe  Juridice  î�ș� i  propune  șa�
contribuie  la  creș�terea  vizibilita� t�ii  ș� i  relevant�ei  dezbaterii
publice î�n jurul manierei î�n care copiii șunt educat�i î�n ș�coala�  din
perșpectiva�  nedișcriminatorie  ș� i  pentru  creș�terea  incluziunii
educat�ionale a celor vulnerabili. IEncuraja�nd participarea tuturor
actorilor relevant�i, inclușiv a reprezentant�ilor celor vulnerabili
șau a celor din domeniul șocial de care depinde ș� i incluziunea
educat�ionala�  a copiilor vulnerabili,  vor fi  cartografiate șurșele
excluziunii  ș� i  propușe  șolut�ii  concrete.  Foloșind  o  campanie
media,  proiectul  t�inteș�te  ș� i  șpre  o  conș�tientizare  a  publicului
larg ca�  educat�ia incluziva�  ș� i nedișcriminatorie ește un șubiect ce
ar  trebui  șa� -i  intereșeze  pe  tot�i.  Totodata� ,  va  promova  ideea
participa� rii  integrate  a  autorita� t�ilor  cu  mandat  î�n  domeniul
incluziunii  pentru  a  ra� șpunde  șurșelor  multișectoriale  ale
excluziunii educat�ionale, promova�nd neceșitatea unei mai mari
implica� ri comunitare î�n jurul ș�colii.

Rezultate  așteptate:  Un  webșite  interactiv  al  proiectului,  pe
tema educat�iei nedișcriminatorii ș� i  incluzive promovat ș� i  prin
media  șociale,  care  va  include:  articole  ș� i  opinii,  legișlat�ie,
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politici,  exemple  de bune practici  din Roma�nia  ș� i  alte  t�a� ri;  O
campanie media privind nevoia de promovare a cont�inuturilor
ș� i  practicilor  nedișcriminatorii  î�n  ș� i  prin  ș�coala� ;  3  dezbateri
regionale la Cluj-Napoca, Craiova ș� i Iaș� i; Policy paperș și analiza
textelor manualelor actuale din perșpectiva nedișcrimina� rii; O
conferint�a�  nat�ionala�  la Bucureș�ti. 

Proiectul șe deșfa� ș�oara î�n perioada 1 ianuarie – 31 decembrie
2016 și ește co-finant�at printr-un grant din partea Elvet�iei prin
intermediul  Contribut�iei  Elvet�iene pentru Uniunea Europeana�
extinșa� .

D. Proiectul - Povestea Ei - Femeile in comunitatile rurale
interetnice

Centrul  de  Mediere  și  Securitate  Comunitara  (CMSC),  in
parteneriat  cu  Așociatia  Societatea  Doamnelor  Bucovinene
(SDB)  și  Așociatia  Romanian  Women'ș  Lobby  (ROWL),  au
implementat proiectul  "Povestea Ei - femeile in comunitatile
rurale interetnice". Proiectul a foșt finantat prin granturile SEE
2009 - 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania. Activitatile ș-
au deșfașurat pe o perioada de 18 luni, in perioada iulie 2014 -
decembrie 2015.
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O parte dintre activita� t�i au foșt realizate prin  workșhop-uri de
initiere inovatoare și de impact pentru participantele la proiect-
arta șociala,  dreptate șociala,  șanatate comunitara,  mobilizare
șociala,  introducand  tranșverșal  notiuni  de  promovare  a
egalitatii  de  șanșe,  nedișcriminare  și  incluziune  șociala,
principiul  egalitatii  intre  cetateni,  al  excluderii  privilegiilor  și
dișcriminarii. 

Traind  intr-o  șocietate  traditionalișta� ,  femeile  rrome  șunt  de
doua  ori  victime  ale  dișcrimina� rii:  pe  de  o  parte  șunt
dișcriminate  de  catre  proprii  lor  barbati,  femeia  fiind
conșiderata inferioara barbatului  și pe de alta parte,  de catre
șocietatea in care traieșc. Pentru a putea participa la curșuri de
calificare  și  a  șe  integra  pe  piat�a  muncii,  femeile  rrome  au
nevoie  de  un  șprijin  din  interiorul  familiei,  și  aceșt  șprijin
trebuie  șa-l  primeașca  de  la  barbatii  lor  .  Aceștia  trebuie  șa
conștientizeze  ca  o  familie  intr-o  șocietate  a  șecolului  XXI
trebuie șa șuștina femeia in educatie și integrare in șocietate. 

In  cadrul  proiectului  ș-au  deșfașurat  activitati  de  așiștare  a
femeilor vulnerabile in vederea integrarii șociale prin oferirea
de  șervicii  integrate,  așiștare  terapeutica,  dezvoltare
antreprenoriala și curșuri de initiere in ocupatia de ingrijitoare
la domiciliu. In același timp proiectul ș-a ocupat de promovarea
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cetateniei  active  și  drepturilor  femeii  prin  dezvoltarea
capacitatii de advocacy a grupurilor de femei rrome și romane
din mediul rural prin evenimente comunitare și realizarea unei
carti  de  interviuri  "Poveștea  Ei  -  Femei  in  comunitati  rurale
interetnice". 

Beneficiarele proiectului au foșt 110 femei romane și de etnie
rroma, din trei comunitati rurale interetnice: Voinești,  judetul
Iași, Cracaoani, judetul Neamt și Patrauti, judetul Suceava. 

Cartea de interviuri a reflectat ata� t perșpectiva femeilor rome î�n
relat�ia cu familia ș� i comunitatea locala� , rolul pe care î�l joaca�  î�n
șocietate  ca  ș� i  lideri  informali,   precum ș� i   modul  î�n  care  șe
reflecta�  local politicile europene și nat�ionale, implementarea și
monitorizarea legișlat�iei  la nivel  national  vizand egalitatea de
gen.

E. Rețeaua  pentru  prevenirea  și  combaterea  violenței
împotriva femeilor

Ret�eaua  pentru prevenirea  ș� i  combaterea  violent�ei  î�mpotriva
femeilor ește o ștructura�  informala� , fa� ra�  perșonalitate juridica� ,
ce  reuneș�te  24  organizat�ii  active  î�n  domeniul  promova� rii
drepturilor femeilor, al proteja� rii victimelor violent�ei de gen ș� i

277



„Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple”
Promotor de Proiect: Institutul de Medicină Legală Iaşi
Partener proiect: Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară
Programul:  CORAI - finanţat în Apelul Coerent din cadrul Programului RO10 - ,,Copii şi tineri aflaţi
în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru 
promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului 
Economic European (SEE), 2009 – 2014
Cod proiect: PEH064 ; Contract de finanţare: 31/H/SEE/01.07.2015

al combaterii dișcrimina� rii pe criterii de gen formata�  din ONG-
uri  membre  independente  politic  din  Roma�nia,  care
promoveaza�  dreptul  fieca� rei  perșoane  pentru  ș�anșe  egale  î�n
șocietate,  șușt�in  libertatea  de  alegere  privind  drepturile
reproductive ș� i  a celor maritale, au raporturi cu adminiștrat�ia
publica�  ce  șe  bazeaza�  pe  principiile  autonomiei,  legalita� t�ii  ș� i
reșponșabilita� t�ii,   î�n  manifeșta� rile  lor  combat  dișcriminarea,
rașișmul,  șexișmul,  homofobia  ș� i  alte  forme de manifeștare  a
urii.  Ele  au  domenii  de  expertiza�  variate:  advocacy,  reforma�
penala� ,  educat�ie,  șervicii  pentru victimele violent�ei  î�n  familie,
șervicii pentru victimele violent�ei șexuale, drepturile omului ș� i
drepturile  femeilor,  lucru  î�n  comunita� t�i  cu  femei  rome,
cercetare  ș�i  activișm  feminișt.  IEn  cadrul  ret�elei  exișta�  10
furnizori de șervicii pentru victime.

Ret�eaua ș-a criștalizat î�n perioada 2011 – 2014 prin activita� t�i î�n
șpecial  de  lobby,  advocacy  ș� i  campanii  publice  pentru
modificarea  Legii  217/2003  Republicata� ,  î�n  șpecial  pentru
introducerea  ordinului  de  protect�ie.  Rezultatele  activita� t�ilor
realizate ca Ret�ea au foșt: promovarea ș� i popularizare ordinului
de  protect�ie  pe  canalele  șpecifice  fieca� rei  organizat�ii,
monitorizarea  implementa� rii  ordinului  de  protect�ie  prin
culegerea datelor referitoare la doșarele de cerere de emitere a
unui ordin de protect�ie din toate inștant�ele din Roma�nia, harta

278



„Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple”
Promotor de Proiect: Institutul de Medicină Legală Iaşi
Partener proiect: Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară
Programul:  CORAI - finanţat în Apelul Coerent din cadrul Programului RO10 - ,,Copii şi tineri aflaţi
în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru 
promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului 
Economic European (SEE), 2009 – 2014
Cod proiect: PEH064 ; Contract de finanţare: 31/H/SEE/01.07.2015

șerviciilor  pentru  victimele  violent�ei  î�n  familie  realizata�  î�n
parteneriat cu Minișterul Muncii, Familiei, Protect�iei Sociale ș� i
Perșoanelor  Vî�rștnice  –  Direct�ia  pentru  Protect�ia  Copilului
(2013) ș�i  actualizarea aceșteia,  conș�tientizarea publicului larg
cu privire la neceșitatea implica� rii inștitut�iilor centrale ș� i locale
pentru creș�terea gradului de protect�ie al  femeilor victime ale
violent�ei  î�n  familie,  “Studiul  la  nivel  național  cu  privire  la
implementarea ordinelor de protecție” edițiile 2013, 2014 și
2015, “Studiul exploratoriu privind serviciile sociale pentru
victimele violenței în familie – 2013”, „Cât costă o victimă a
violenței în familie? – Analiza finanțărilor serviciilor publice
2014”,  campanie  de  ștra�ngere  de  șemna� turi  din  ra�ndul
membrilor  Parlamentului  Roma�niei  pentru șușt�inerea celor  6
ma� șuri  urgente  pentru  șigurant�a  femeilor  î�n  familie  î�n  urma
ca� reia  100  de  politicieni  au  șemnat  Declarat�ia  promovata�  de
Ret�ea, campanii de informare ș� i șenșibilizare realizate î�n 2013
ș�i 2014 pe durata celor 16 zile de activișm î�mpotriva violent�ei
șupra femeilor.
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Capitolul 10 Concluzii și recomandări 
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CONCLUZII

Directivele  anti-dișcriminare  ș� i  legișlat�ia  UE  cu  privire  la
ceta� t�enie  ș� i  egalitatea  de  gen  pot  deveni  inștrumente  foarte
eficiente pentru combaterea dișcrimina� rii  pe criterii  șpecifice,
tranșpușe  ș� i  pușe  î�n  aplicare  la  nivel  nat�ional  î�n  mod
coreșpunza� tor, aceștea creeaza�  diferite domenii de aplicare ale
legișlat�iei pentru diferitele motive de dișcriminare ș� i aceșt lucru
poate fi problematic datorita�  mai multor motive:

-  Conștruirea  unei  ierarhii  î�ntre  diferitele  motive  de
dișcriminare ș� i diferitele inștrumente legișlative care șe ocupa�
de  a  le  oferi  drepturi  diferite  ș� i  niveluri  de  protect�ie  a
victimelor. Aceșt lucru î�nșeamna�  ca�  anumite grupuri de oameni
au  o  protect�ie  mai  puternica�  î�mpotriva  dișcrimina� rii  deca� t
altele;

-  Se  creeaza�  probleme  pentru  cei  care  au  nevoie  șa�  adopte
politici  ș� i  aborda� ri  de  combatere  a  dișcrimina� rii  cu  care  șe
confrunta�  acește grupuri diferite
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- Ește dificil pentru cei reșponșabili pentru punerea î�n aplicare a
legișlat�iei  care  trebuie  șa�  funct�ioneze  î�n  cadrul  unor  cadre
diferite; 

- Mai preșuș de toate, creeaza�  dificulta� t�i deoșebite î�n contextul
multiplelor identita� t�i,  deoarece nivelul  de protect�ie  dișponibil
perșoanelor care det�in caracteriștici diferite (adica�  femeile mai
î�n  va� rșta�  șau  migrant�ii  î�n  va� rșta� ,  etc.)  variaza�  î�n  funct�ie  de
motivul dișcrimina� rii luate î�n conșiderare;

-  Domeniul  de  aplicare  al  directivelor  exiștente  privind
nedișcriminarea ș� i egalitatea de ș�anșe nu acopera�  dișcriminarea
multipla�  ș� i,  ca  urmare,  legișlat�iile  nat�ionale  care  au tranșpuș
acordul-cadru  juridic  al  UE  cu  motive  individuale  de
dișcriminare, dar nu permit victimelor șa�  șolicite deșpa�gubiri î�n
cazurile î�n cazul î�n care aceștea șe confrunta�  cu dișcriminarea î�n
doua�  șau mai multe motive; 

-  Aceșt  lucru  fort�eaza�  victimele  dișcrimina� rii  multiple  (șau
avocatul lor) pentru a " alege" motive de dișcriminare care vor fi
mai uș�or de dovedit î�n inștant�a�  șau cele care vor conduce la cel
mai î�nalt nivel de compenșare; 

- Ește o provocare pentru victime de a doba�ndi nivelul neceșar
de cunoș�tint�e  pentru a fi  î�n  ma�șura�  șa�  identifice un aștfel  de
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domeniu șub care aceștea ar putea șolicita cea mai buna�  cale de
atac; 

-  Se creeaza�  o anomalie legala�  ca victimele nu șunt protejate
î�mpotriva experient�ei agravante cu care șe confrunta�  din cauza
dișcrimina� rii  multiple  î�n  pofida  obiectivelor  legișlat�iei  UE
privind  nedișcriminarea  ș� i  protect�ia  tuturor  perșoanelor  de
toate formele de dișcriminare. Aceșt lucru poate duce la evolut�ii
nepreva� zute  î�n  lege,  prin  lacune  șau  aplicarea   î�ncruciș�ata�  a
legișlat�iei.

Recomanda� ri:

 Exiștent�a  unor  organișme  de  promovare  a  egalita� t�ii
independente,  care  au  un  puternic  accent  pe  toate
motivele  de  dișcriminare  pentru  a  promova
șenșibilizarea ș�i șa�  ofere șprijin ș�i conșiliere perșoanelor
ș� i  organișmelor  reșponșabile  cu  punerea  î�n  aplicare  a
legii.  Oricare  ar  fi  formatul  organișmului  pentru
egalitate,  ește eșent�ial  șa�  exiște o coordonare eficienta�
î�ntre organișmele care șe ocupa�  de diferitele motive de
egalitate.  

 Dreptul pentru tot�i  șa�  fie tratat�i  î�n mod egal î�mpotriva
dișcrimina� rii multiple ar trebui abordat prin garantarea
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faptului  ca�  toate  perșoanele  -  indiferent  de
caracterișticile lor perșonale - au dreptul de a fi tratat�i î�n
mod  egal  ș� i  șa�  nu  șe  confrunte  cu  dișcriminarea.  O
abordare  globala�  ș� i  coerenta�  ește  neceșara�  pentru  a
aborda  î�n  mod  eficient  aparit�iile  unei  aștfel  de
dișcriminare ș� i  șa�  promoveze egalitatea reala� .  Exișta�  o
nevoie  de  a  șe  așigura  ca�  toata�  lumea  din  Europa  șe
poate identifica  ca valoare  cu principiul  egalita� t�ii,  ci  ș� i
pentru  a  garanta  ca�  cei  care  șe  confrunta�  cu
dișcriminarea pe motive multiple șunt șușt�inute î�n mod
adecvat. 

  Nevoia  de  a  crea  o  șocietate  incluziva� .  Deoarece
dișcriminarea ește î�n funct�ie de context, ește poșibil șa� -l
elimine  prin  influent�area  contextului  î�n  care  ește
predominanta� .  Aceșt  lucru  neceșita�  inștrumentele
juridice  adecvate  ș� i  utilizarea  unor  ma� șuri  adecvate
pentru a șchimba mentalitati.

 Nevoia  legișlat�iei  UE  pentru  a  acoperi  dișcriminarea
multipla� .  Conform  celor  care  șe  confrunta�  o  aștfel  de
dișcriminare,  experient�a  dișcrimina� rii  multiple  nu ește
șimpla juxtapunere a diferitelor forme de dișcriminare,
ci mai degraba�  experient�a unei forme mult mai șevere de
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dișcriminare  care  afecteaza�  victimele  șale  î�n  moduri
complexe,  ceea  ce  le  face  deoșebit  de  vulnerabile  la
excluziunea  șociala�  ș� i  le  lipșeșc  de  drepturile  lor  de  a
participa pe deplin î�n șocietate. 

 Nevoia  de  cercetari  șuplimentare  cu  privire  la
dișcriminarea  multipla�  IEn  unele  medii  șocio-culturale,
anumite caracteriștici pot fi șupușe unui comportament
dișcriminatoriu mai mult deca� t altele. Prin urmare ește
nevoie de mai multe cerceta� ri cu privire la dișcriminarea
multipla� , î�n școpul de a orienta mai bine eforturile anti-
dișcriminare  ș� i  pentru  egalitate,  deoarece  marea
majoritate  a  perșoanelor  vulnerabile  șunt  șupușe
dișcrimina� rii  pe diferite  niveluri  ș� i  aceșt  lucru nu ește
bine î�nt�eleș.

 Stimularea cerceta� rii ș�tiint�ifice așupra cauzelor, formelor
ș� i  implicat�iilor  dișcrimina� rii/dișcrimina� rii  multiple
trebuie  fa� cuta�  prin dezvoltarea cerceta� rii  cantitative  ș� i
calitative  î�n  domeniu,  lucru care  va  aduce  dezvoltarea
unui cadru conceptual adecvat aceștei problematici ata� t
de  complexe,  precum  ș� i  rafinarea  aborda� rilor
metodologice pentru șurprinderea ș� i evaluarea celor mai
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variate ș� i așcunșe cauze, forme ș� i efecte ale dișcrimina� rii
ș� i, mai cu șeama� , ale dișcrimina� rii multiple.

  Luarea î�n conșiderare a nevoilor șpecifice. Aceșta ește
motivul  pentru  care  orice  ma� șura�  care  vizeaza�
combaterea dișcrimina� rii pe un anumit motiv ar trebui
șa�  ia  î�n  conșiderare  nevoile  șpecifice  ale  celor  cu
identita� t�i  pe  mai  multe  ștraturi,  caracterișticile  lor
diferite ș� i contextele diferite î�n care î�ș� i conduc viat�a. 

 Neceșitatea unei legișlat�ii  mai puternica�  a UE. Exișta�  o
nevoie  urgenta�  de  a  conșolida  legișlat�ia  UE  exiștenta�
pentru a acoperi dișcriminarea multipla� ,  î�n școpul de a
oferi o protect�ie adecvata�  a acelor milioane de perșoane
din UE, care șe confrunta�  cu aceașta�  forma�  agravata�  de
dișcriminare. 

 Mecanișmele  de  șuport  pentru  victimele
dișcrimina� rii/dișcrimina� rii  multiple  trebuie  șa�  șe
dezvolte ata� t la nivel nat�ional, ca� t mai aleș la nivel local
acolo  unde  colaborarea  inștitut�iilor  publice  ș�i  private
ește vitala�  pentru dezvoltarea de act�iuni șpecializate ș� i
eficiente  î�n  prevenirea  ș� i  combaterea  tratamentului
diferent�iat î�ndreptat î�mpotriva diferitelor grupuri ș� i șub-
grupuri  șociale.  Mai  mult  deca� t  ata� t,  cunoșca�nd
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problemele  șpecifice  ale  grupurilor  ș� i  șub-grupurilor
exiștente pe plan local, reprezentant�ii autorita� t�ilor locale
șe  plașeaza�  î�ntr-o  pozit�ie  cheie  pentru  modelarea
act�iunilor  de  prevenire  ș� i  combatere  a  dișcrimina� rii
multiple  î�n  acord  cu  ștructura  populat�iei  ș� i  formele
șpecifice de dișcriminare din zona� . 

 Dezvoltarea  unor  act�iuni  eficiente  de  prevenire  ș�i
combatere  a  fenomenului  dișcrimina� rii  multiple  nu
poate  avea  loc  î�n  abșent�a  unei  implica� ri  șinergice  a
tuturor  inștitut�iilor  publice  cu  reșponșabilita� t�i  î�n
domeniul prevenirii ș� i combaterii dișcrimina� rii. IEnta� rirea
coopera� rii  î�ntre  inștitut�iile  cu  rol  î�n  combaterea
dișcrimina� rii  î�n  școpul  identifica� rii  celor  mai  bune
modalita� t�i  de  operat�ionalizare  ș� i  implementare  a
conceptului dișcrimina� rii multiple î�n aceașta�  direct�ie ș� i a
dezvolta� rii inștitut�ionale viitoare. 

 Autorita� t�ile  publice  ocupa�  o  pozit�ie  cheie  pentru
dezvoltarea  act�iunilor  de  prevenire  ș� i  combatere  a
dișcrimina� rii multiple, ONG-urile au rolul important de a
facilita  implementarea  unor  aștfel  de  act�iuni  șuport,
precum  ș� i  a  aduce  acel  pluș  de  cunoaș�tere  neceșar
act�iunilor șpecializate. De așemenea, colaborarea aceștor
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inștitut�ii  exiștente  va  determina  eficientizarea
mecanișmelor  de  șuport  adreșate  victimelor
dișcrimina� rii multiple. 

 O  mai  buna�  reprezentare  a  intereșelor  grupurilor
defavorizate  la  diferitele  nivele  de  decizie  ș� i
adminiștrative va conduce la o mai buna�  fundamentare
ș� i  focalizare  a  politicilor  ș� i  programelor  proiectate,
precum  ș� i  la  creș�terea  ș�anșelor  de  șucceș  a
implementa� rii  aceștora.  De  așemenea,  dezvoltarea
mecanișmelor de reprezentare a diverșita� t�ii exiștente î�n
interiorul anumitor grupuri defavorizate va determina o
mai buna�  adreșare a formelor șpecifice de dișcriminare
șubșumate dișcrimina� rii multiple. 

 Senșibilizarea  ș� i  formarea  perșonalului  șerviciilor
publice  ș� i  a  reprezentant�ilor  mașș-media  pentru
promovarea ș� i  aplicarea principiului  egalita� t�ii  de ș�anșe
pentru  tot�i,  deoarece  reșponșabilizarea  partenerilor
șociali  pentru  a  act�iona  î�n  școpul  promova� rii  ș� i
implementa� rii principiului egalita� t�ii de ș�anșe pentru tot�i
ata� t  la  angajare,  ca� t  ș� i  la  locul  de  munca�  ește  vitala�
pentru prevenirea ș� i combaterea dișcrimina� rii. 
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Doar  rezultatele  ștudiilor  ș� i  cerceta� rilor  pot  pune  î�n
evident�a�  evolut�iile  î�nregiștrate  la  nivelul  cauzelor  ș� i
formelor  de  manifeștare  ale  dișcrimina� rii  mai  aleș  î�n
contextul unei șocieta� t�i caracterizate, din ce î�n ce mai mult,
de  fenomenul  globaliza� rii  ce  aduce  implicat�ii  multiple  ș� i
complexe. Rezultatele ștudiilor ș� i cerceta� rilor trebuie șa�  șe
afle  la  baza  unei  mai  bune  fundamenta� ri  ș� i  focaliza� ri  a
politicilor ș� i  programelor de intervent�ie pentru prevenirea
ș� i combaterea dișcrimina� rii/dișcrimina� rii multiple.
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11. Think  Equal,  Sympoșium  on  Multiple  Dișcrimination,  1

November 2011, National  Commișșion for the Promotion of

Equality  (NCPE),  Malta,  Multiple  dișcrimination  in  law,  Dr

Erica  Howard,  Middleșex  Univerșity,

httpș://ncpe.gov.mt/en/Documentș/Projectș_and_Specific_Ini

tiativeș/Think_Equal/paper_erica_howard.pdf 

12. Underștanding and countering multiple dișcrimination faced

by  young  people  with  dișabilitieș  in  Europe,  Report  of  the

ștudy șeșșion held by the European Network on Independent

Living (ENIL) in co-operation with the European Youth Centre

of  the  Council  of  Europe,  2014,  http://www.enil.eu/wp-

content/uploadș/2012/06/2014_ENIL_CoE-REPORT.pdf 

13. The paradoxical gendered conșequenceș of the EU policy on

multiple  dișcrimination:  The  Nordic  cașe,  Johanna  Kantola

Univerșity of Helșinki, Department of Philoșophy, Hiștory, Art

and Cultural Studieș, 2014,  http://eiop.or.at/eiop/pdf/2014-

007.pdf 

14. Inclușion  Europe:  Oddș  ștacked  againșt  –  multiple

dișcrimination  iș  keeping  women  with  dișabilitieș  from

reaching  their  true  potential,  22  July  2015
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http://www.șocialplatform.org/newș/inclușion-europe-

oddș-ștacked-againșt-multiple-dișcrimination-iș-keeping-

women-with-dișabilitieș-from-reaching-their-true-potential/ 

15. Gender  equality  and  non  dișcrimination:  how  to  tackle

multiple  dișcrimination  effectively?  Hege  Skjeie  2012,

http://enege.eu/șiteș/default/fileș/18-Hege-Skjeie.pdf 

16. MAGAZINE OF ILGA-EUROPE Deștination EQUALITY- winter

2010-11,  MULTIPLE  DISCRIMINATION  Edition  http://ilga-

europe.org/șiteș/default/fileș/magazine_www.pdf 

17. European_Commișșion_How_to_Preșent_a_Dișcrimination_Cla

im_Handbook,

http://www.ab.gov.tr/fileș/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_6_ra

porlar/1_3_diger/

European_Commișșion_How_to_Preșent_a_Dișcrimination_Cla

im_Handbook_onșeeking_remedieș_under_the_EU_Nondișcri

mination_Directiveș.pdf 

18. Developing  Anti-dișcrimination  Law  in  Europe:  The  27  EU

Member  Stateș  Compared  (2009):  a  comparative  analyșiș

publișhed  by  the  Network  of  Legal  Expertș  in  the  Non-

dișcrimination  Field  and  available  in  Englișh  at
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http://www.nondișcrimination.net/content/media/Comparit

ive%20EN.pdf 

19. Thematic reportș and the European Anti-dișcrimination Law

Review publișhed by the Network of Legal Expertș in the Non-

dișcrimination  Field,  including  detailed  legal  analyșiș  on

dișability and religion or belief-bașed dișcrimination, indirect

dișcrimination, ștructural dișcrimination againșt the Roma in

ștate  education,  and  the  meaning  of  houșing  and  șerviceș

under European law, available in Englișh, French and German

at  http://www.non-dișcrimination.net/en/publicationș?

jșEnabled=1. 

20. Country  reportș  on  the  tranșpoșition  of  the  Non-

dișcrimination Directiveș into national lawș and on remaining

inconșiștencieș, șummarieș of cașe law and legișlative reportș

prepared  by  the  Network  of  Legal  Expertș  in  the  Non-

dișcrimination  Field,  available  in  Englișh  in  the  ‘Lateșt

documentș’ șection of http://www.nondișcrimination.net. 

21. Combating  Dișcrimination:  a  Training  Manual:  a  manual

including practical information on the bașic ștructure of anti-

dișcrimination  law  in  24  languageș  and  available  at
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http://www.migpolgroup.com/publicationș_detail.php?

id=192. 

22. Strategic  Litigation  of  Race  Dișcrimination  in  Europe:  from

Principleș to Practice: a ștrategic litigation manual publișhed

by  the  ERRC,  Interightș  and  the  MPG  available  at

http://www.migpolgroup.com/publicationș_detail.php?

id=198. 

23. Activiștș  and  advocateș  –  dișability  rightș  training

programme: a dișability rightș advocacy handbook publișhed

by  the  National  Confederation  of  the  Dișabled  People  of

Greece,  available  at  www.epikoda.ee/include/blob.php?

download=epikmain1&id=0810. 

24. Non-dișcrimination  in  International  Law:  A  Handbook  for

Practitionerș:  an  international  handbook  publișhed  by

Interightș,  available  at

http://www.interightș.org/handbook/index.htm. 

25.  Gender  Equality  and  Quality  of  Life  -  A  Norwegian

Perșpective, Øyștein Gullvaj g Holter, Helge Svare and Cathrine

Egeland  ,

http://www.nikk.no/wp-content/uploadș/NIKKpub2009__lig

296

http://www.nikk.no/wp-content/uploads/NIKKpub2009__ligestillingspolitik_M%C3%A6nd-og-maskuliniteter-_Gender-Equality-Qualit-yo-fLifeEng.pdf
http://www.interights.org/handbook/index.htm
http://www.epikoda.ee/include/blob.php?download=epikmain1&id=0810
http://www.epikoda.ee/include/blob.php?download=epikmain1&id=0810
http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?id=198
http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?id=198
http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?id=192
http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?id=192


„Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple”
Promotor de Proiect: Institutul de Medicină Legală Iaşi
Partener proiect: Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară
Programul:  CORAI - finanţat în Apelul Coerent din cadrul Programului RO10 - ,,Copii şi tineri aflaţi
în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru 
promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului 
Economic European (SEE), 2009 – 2014
Cod proiect: PEH064 ; Contract de finanţare: 31/H/SEE/01.07.2015

eștillingșpolitik_M%C3%A6nd-og-mașkuliniteter-_Gender-

Equality-Qualit-yo-fLifeEng.pdf 

26. Information and Reșourceș on Gender  Equality  and Gender

Reșearch in Norway, http://www.gender.no/Legișlation 

27. Act  relating  to  a  prohibition  againșt  dișcrimination  on  the

bașiș  of  șexual  orientation,  gender  identity  and  gender

expreșșion (the Sexual Orientation Anti-Dișcrimination Act),

http://app.uio.no/ub/ujur/overșatte-lover/data/lov-

20130621-058-eng.pdf 

28. The  Act  on  an  introduction  programme  and  Norwegian

language  training  for  newly  arrived  immigrantș  (the

Introduction  Act),  http://app.uio.no/ub/ujur/overșatte-

lover/data/lov-20030704-080-eng.pdf 

29. Guidelineș  for  proceșșing  of  applicationș  for  a  reșidence

permit  on  an  independent  bașiș  following  the  death  of  a

șponșor  or  the  breakdown  of  marriage  or  cohabitation

httpș://www.udiregelverk.no/en/documentș/udi-circularș/r

ș-2010-009e/ 

30. Act relating to Primary and Secondary Education in Norway.

With amendmentș aș of  25 June 2010, 31 May 2011,  2012,
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2013  and  2014.  In  force  aș  of  1  Augușt  2014.

httpș://www.regjeringen.no/en/dokumenter/education-

act/id213315/ 

31. Fact Sheet: The legișlation on repreșentation of both șexeș in

boardș

httpș://www.regjeringen.no/en/dep/nfd/contact/preșș-

centre/fact-șheetș/fact-șheet-the-legișlation-on-repreșenta/

id641431/ 

32. The  rightș  of  parentș  of  șmall  children  -Norway

httpș://www.regjeringen.no/globalașșetș/upload/bld/veiled

ning-og-broșjyrer/

2007/270636_the_rightș_of_parentș_of_șmall_children_2007_

englișh.pdf 

33. Multidimenșional  Dișcrimination  Policieș  in  the  Nordic

Countrieș–  an  overview   -  Nordic  Gender  Inștitute  ,  2008,

http://www.nikk.no/wp-content/uploadș/NIKKpub2008_Fle

rdimenșionel-ligeștilling_Flerdimenșional-

dișkrimineringșpolitik.pdf 

34. A progreșș report to the UN’ș Committee on the Elimination of

Dișcrimination  againșt  Women  (CEDAW)  regarding
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recommendationș  24  and  30,  deadline  23  March  2014

httpș://www.regjeringen.no/contentașșetș/835065f3bbcc4b

c191bbd90f56212a12/vedlegg-5-norgeș-

mellomrapportering-pa-to-av-anbefalingene-fra-2014.pdf 

35.  An analyșiș  of  the Victimș’  Rightș  Directive  from  a gender

perșpective,  EIGE,  2016,

http://eige.europa.eu/șiteș/default/fileș/documentș/mh011

5698enn_0.pdf 

36. EU Council Directiveș: Directive 2000/43/EC of 29 June 2000

implementing  the  Principle  of  Equal  Treatment  between

Perșonș irreșpective of Racial or Ethnic Origin;

37. Directive  2000/78/EC of  27 November 2000 eștablișhing  a

General Framework for Equal Treatment in Employment and

Occupation; 

38. Directive 2004/113/EC implementing the Principle of Equal

Treatment  between  Men  and Women  in  the  Acceșș  to  and

Supply of Goodș and Serviceș; 

39. Directive 2006/54/EC on the Implementation of the Principle

of  Equal  Opportunitieș  and  Equal  Treatment  of  Men  and

Women in Matterș of Employment and Occupation (recașt).
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40. Roma  Women  Talk  –  Slovakia  -

http://www.mecem.șk/15383/poștavenie-romșkych-zien-v-

șpolocnoști-v-șlovenșko In:  Poștavenie  roX mșkych  z[ ien  v

șpoloc[noști  V.  –  Slovenșko,  Angela  Genova,Emilio  Burgoș,

KriștîXna  Magdolenova,  Mihaela  Gheorghe  Roșel  Riviera,

23.11.2015

41. MSPY  Databașe  –  Croatia  -  Gain  inșightș  into  the  ișșue  of

domeștic  violence:  a  centralișed  and  joint  databașe  on

violence againșt women (VAW) - Sabina Moroșini Turc[inovicX -

http://eige.europa.eu/gender-mainștreaming/good-

practiceș/croatia/mșpy-databașe 

42. Croatia  Official  Gazette  137/09,  14/10,  60/10,   Official

Gazette 105/11.

43. The Conștitution of the Republic of Croatia (Article 3, Articleș

14 and 15), Gender Equality Act, Labour Act (Article 5), Anti-

dișcrimination Act. 

44. Immigration  and  Refugee  Board  of  Canada,  Croatia:  Anti-

dișcrimination  legișlation,  including  implementation

mechanișmș  and  reșponșible  authoritieș;  effectiveneșș,

particularly  in  addreșșing  dișcrimination  bașed  on  race  or
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ethnicity  (2012-June  2014)  -  14  July  2014,  HRV104894.E  ,

available at: http://www.refworld.org/docid/53ecc6f74.html 

45. http://www.equineteurope.org/Gender-Equality-  

Ombudșperșon 

46. Slovakia  2015  Report  on  the  obșervance  of  human  rightș
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	Petiția Alianței pentru Familie
	Chestiunea ratificării Convenției de la Istanbul a fost redeschisă în 2015, cu ajutorul mai multor ONG-uri. Scopul principal al unei campanii "Apăsați pe soneria împotriva violenței asupra femeilor - Să sprijinim Convenția de la Istanbul", inițiată de asociația civică Libertatea de alegere (Možnosť voľby) a fost de a încuraja oamenii să întreprindă o acțiune împotriva violenței asupra femeilor, prin ratificarea bazei de susținere a Convenției de la Istanbul. Această campanie a fost urmată de o serie de reacții negative; unul dintre ONG-urile strict împotriva ratificării Convenției de la Istanbul a fost asociația civică Alianța pentru familie. Alianța pentru Familie a inițiat la 4 mai 2015 o petiție împotriva ratificării Convenției de la Istanbul. Petiția a constat în principal, din următoarele puncte:
	1. Refuzam ca pentru copiii noștri să se predea în școli cu privire la așa-numitele roluri "non-stereotipe" și refuzăm eforturile de a se elimina aceste roluri "stereotipe" (art 14, alin 1 din Convenția de la Istanbul.);
	2. Refuzam ideea că așa-numiților experți independenți din GREVIO li se acordă dreptul de a defini ce este un "stereotip" (art 66-70 din Convenția de la Istanbul.);
	3. Refuzăm obiectivul Convenției de la Istanbul: pentru a elimina tradițiile bazate pe rolurile stereotipe ale femeilor și bărbaților (art 12, alin 1 din Convenția de la Istanbul.). Stereotipul nu este întotdeauna ceva greșit: tradițiile folclorice, obiceiurile orientale sau dansurile folclorice bazate pe rolurile stereotipe ale femeilor și bărbaților creează moștenirea noastră istorică și identitatea națională;
	4. Refuzam că așa-numita "identitate de gen", independentă de sex să fie introdusă în legislația Republicii Slovace (art. 4 alin 3 din Convenția de la Istanbul).
	Petiția conține o serie de informații incorecte și părtinitoare. Informațiile prezentate la punctul 1 și punctul 2 nu sunt prevăzute în Convenția de la Istanbul așa cum este prezentat în petiție. La punctul 3 se prezintă, de asemenea, informații false. Articolul 24 din Convenția de la Istanbul menționate la punctul 3 este elaborat în continuare în raportul explicativ la Convenția de la Istanbul. "Obligațiile prevăzute la alineatul 1 se bazează pe convingerea redactorilor că modelele existente de comportament ale femeilor și bărbaților sunt adesea influențate de prejudecățile, stereotipurile de gen și obiceiurile părtinitoare-gen sau tradiții ... Ca o obligație generală, prezentul alineat nu merge în detaliu ca să propună măsuri specifice pentru a lua, lăsând la latitudinea părții. "Acest lucru înseamnă că Convenţia de la Istanbul nu impune Republicii Slovace suprimarea obiceiurilor de Paști și dansuri populare, așa cum se menționează la punctul 3. Punctul 4 se referă la o rezistență de durată lungă a unei părți a societății care este împotriva egalității de gen sau de orice concept legat, tocmai din cauza fricii de eliminare a diferențelor biologice între bărbați și femei. Petiția a fost deja semnată de 5326 de persoane. Cu toate acestea, potrivit Ministerului Muncii, Afacerilor Sociale și Familiei al Republicii Slovace (Ministerul Muncii), "termenul limită pentru ratificarea documentului rămâne neschimbat (iunie-2016)."
	Legislația cu privire la violența domestică
	În 2015, Ministerul Muncii, în colaborare cu Ministerul Justiției al Republicii Slovace (Ministerul Justiției) a elaborat în mod activ un proiect de lege privind violența în familie. Legea a trecut de procedura observațiilor inter-ministeriale; cu toate acestea, nu a fost transmisă Consiliului Național al Republicii Slovace. Crearea Legii privind violența în familie nu este doar o condiție pentru ratificarea Convenției de la Istanbul de către Republica Slovacă, dar, de asemenea, rezultă din Planul național de acțiune pentru prevenirea și eliminarea violenței împotriva femeilor în Republica Slovacă pentru anii 2015- 2019 (PNA privind violența împotriva femeilor), cât și din Recomandarea Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor. Prin urmare, Centrul consideră că, în 2016 legea va fi aprobată făcând procedura de ratificare în timp util a Convenției de la Istanbul mai probabilă.
	Helpline-ul național pentru femeile care se confrunta cu violența și Centrul Metodologic de Coordonare
	În 2015, Ministerul Muncii a lansat Helpline-ul National pentru Femeile care se confrunta cu violenta (linia telefonica nationala). Linia de asistență telefonică a devenit operațională la data de 1 februarie 2015 având consilieri instruiți special. Până în 2015, Slovacia nu a avut o linie de asistență națională non-stop; linii de asistență telefonică similare au fost create de către ONG-uri, cu toate acestea, ele nu îndeplinesc standardele minime în acordarea de asistență femeilor care sunt victime ale violenței pe criterii de gen. Printre recomandările Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei adoptate în 2002, în ceea ce privește protecția femeilor împotriva violenței, se recomandă statelor membre să "încurajeze înființarea unor servicii telefonice de urgență, anonime, gratuite pentru victimele violenței și / sau persoanele confruntate sau amenințate de situații de violență ... " În plus, linia de asistență telefonică a fost stabilită în 2015, pentru pregătirea în ceea ce privește viitoarea ratificare a Convenţiei de la Istanbul, în special punerea în aplicare a articolului 24 în acesta. Între iunie si decembrie 2015, linia de asistență națională a preluat 6 073 apeluri din care 46.58% (2 829 apeluri) au fost de la femei care au experimentat violența. În cele mai multe cazuri, femeile raportează violența psihologică (97,4%), urmat de fizică (67,9%), economică (45,1%), socială (26,9%) și (16,2%), violența sexuală. 12 femei au raportat viol și 22 au raportat o tentativă de crimă.
	La 16 martie 2015, Procuratura Generală a lansat, de asemenea, o linie telefonică pentru persoanele abuzate, care a fost extinsă la parchetele regionale de la 1 noiembrie 2015. Această linie nu servește drept instrument de consultare, cum ar fi linia de asistență națională. Rezultatele raportate de violență sunt evaluate și, în consecință, Procuratura Generală stabilește dacă acesta este un raport al unei infracțiuni sau examinarea procedurilor organelor de aplicare a legii. Din martie până în octombrie 2015, 370 de cereri au fost delegate parchetelor regionale relevante.
	Centrul Metodic de Coordonare pentru prevenirea și eliminarea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie (Centrul Metodic de Coordonare) a fost înființată în mai 2015, în conformitate cu Institutul de Cercetare al Muncii și Familiei și ar trebui să devină o entitate independentă în viitor. Scopul său principal este de a "crea, implementa și coordona politica națională în domeniul prevenirii, intervenției și combaterea violenței împotriva femeilor."
	Crearea Centrului a fost propus nu numai în cadrul PNA privind violența împotriva femeilor, ci și în Recomandările Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor. Împreună cu linia telefonica nationala, stabilirea Centrului Metodic de coordonare a fost una dintre condițiile stabilite în Convenția de la Istanbul.
	Adăpost pentru femeile maltratate în Prešov
	Raportul Centrului privind respectarea drepturilor omului, inclusiv respectarea principiului egalității de tratament și drepturile copilului pentru anul 2014 conținea un capitol privind construcția Casei de siguranță pentru femei dezvoltat de USMothers asociație civică . Cetățenii din districtul oraș Sidlovce s-au opus construirii unei case pentru femei în siguranță din cauza fricii lor de femeile maltratate și copiii lor.
	În 2015, asociația a primit un e-mail, care a declarat că locuitorii nu doresc să aibă o casă de jocuri de noroc în fosta grădiniță. Un campanie împotriva adăpostului a urmat, spunând că "Copiii din Šidlovec au nevoie de grădiniță, nu o casă de jocuri de noroc în viitor".
	Între timp, s-au purtat negocieri la Consiliul Local între adversari și susținători ai renovarea fostei grădinițe de către asociație. În cele din urmă, Consiliul Local a votat în favoarea adăpostului pentru femei, nu numai pentru a menține reputația orașului, dar, de asemenea, din cauza amenzii pe care orașul ar trebui să plătească pentru încălcarea contractului încheiat cu asociația UsMothers. Adapostul pentru femeile abuzate in Šidlovec a fost în cele din urmă deschis la data de 6 septembrie 2015. Primele femei s-au mutat în decembrie 2015. În 2015, alte câteva adăposturi au fost deschise, cum ar fi adăpostul din Nitra deschis de către organizația Centru Slniečko și regiunea Bratislava în cooperare cu ONG-urile.
	Concluzii
	Violența împotriva femeilor este o problemă care nu a fost abordată în mod adecvat de mulți ani. Lucrurile au început să avanseze în 2015 în legătură cu ratificarea Convenției de la Istanbul, și au fost create linia națională non-stop pentru femei abuzate, împreună cu centrul metodologic de coordonare. Sunt apreciate măsurile care prezintă o implicare mai intensă a statului în domeniul violenței împotriva femeilor și crearea de noi adăposturi pentru femeile abuzate.
	Pe de altă parte, este negativ eșecul adoptării legii privind violența în familie. Adoptarea acestui legi ar aduce beneficii nu numai femeilor din Slovacia, care se confruntă cu violență, ci ar ajuta și ratificarea Convenției de la Istanbul, în timp util. În cele din urmă, este criticată petiția împotriva ratificării Convenției de la Istanbul, inițiată de Alianța pentru Familie, care nu numai că denatureaza articolele din Convenția de la Istanbul, dar, de asemenea, creează o concepție greșită în rândul persoanelor cu privire la Convenția de la Istanbul.
	Recomandări ale Centrului Național Slovac pentru Drepturile Omului
	1. Republica Slovacă să finalizeze procesul de ratificare a Convenției de la Istanbul, fără întârzieri nejustificate.
	2. Ministerul Muncii, Afacerilor Sociale și Familiei al Republicii Slovace să asigure funcționarea fluentă și eficientă a Centrului Metodic de coordonare pentru prevenirea și eliminarea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie și Helpline-ul Național pentru femeile care se confrunta cu violenta.
	3. Regiunile autonome, orașele, municipiile și sectorul non-guvernamental să crească numărul de adăposturi pentru femeile maltratate.
	4. Ministerul Muncii, Afacerilor Sociale și Familiei al Republicii Slovace, Ministerul de Interne al Republicii Slovace, sectorul non-guvernamental să contribuie la sensibilizarea profesionistă a publicului cu privire la problema violenței împotriva femeilor.
	5. Ministerul Muncii, Afacerilor Sociale și Familiei al Republicii Slovace și Consiliul Național al Republicii Slovace și să adopte o nouă legislație privind protecția femeilor împotriva violenței.
	6. Cetățenii Republicii Slovace, înainte de semnarea petițiilor, să studieze cu atenție conținutul lor și probleme conexe.
	Drepturile comunității LGBTI (lesbian, gay, bisexuali, transsexuali, intersexuale) în Slovacia
	Infracțiunile bazate pe ură și discursul instigator la ură
	C. Lupta cu prejudecățile și discriminarea multiplă pe bază de sex și etnie a femeilor rome din Slovacia -studiu de caz -Femeile Rome vorbesc

	Femeile Rome Vorbesc este un proiect de răspuns la lipsa de informații și cunoștințe despre problemele femeilor rome, cu privire la situația lor de viață, valorile lor de viață, gândirea lor asupra vieții, viziunea lor asupra societății rome, precum și înțelegerea lor de a fi femei rome. Aceasta este o inițiativă de cercetare, care isi propune sa afle cum gândesc femeile rome despre ele însele, comunitatea lor și societatea lor și cum văd viitorul pentru ele însele. Cercetarea caută să exploreze specificul identității femeilor rome în ceea ce privește atât etnia și genul și de a stabili puncte de contact cu femeile care se confruntă cu sărăcia în societate. Ea servește pentru introducerea femeilor rome care trăiesc în diferite tipuri de medii sociale și lupta împotriva prejudecăților și a discriminării prin prezentarea perspectivei lor și poveștilor lor de viață.
	Realizările proiectului Femeile Rome Vorbesc includ o lucrare de cercetare privind "Specificitățile poziției femeilor rome în Comunitate - schimbările în timp, Provocări actuale", o publicatie de "Interviuri selectate: Povestiri ale femeilor rome", interviuri cu femeile rome difuzate și publicate în mass-media și pe internet, precum și recomandări pentru organizațiile care doresc să se lucreze împreună cu femeile rome.
	Un context de ostilitate și sărăcie agravat de inegalitatea între sexe
	Situatia și experiența comunității rome din Slovacia este dificilă. Mulți romi trăiesc în așezări segregate, care nu îndeplinesc standardele de bază ale vieții, cum ar fi accesul la apă potabilă, canalizare, electricitate și încălzire. Cele mai multe dintre femei sunt șomere și excluse din societate. Punctul de vedere al comunității majoritare este adesea ostil și această ostilitate a devenit mai adânc înrădăcinată în timpurile recente. Nivelurile ridicate ale ratei șomajului, nivelurile scăzute de educație și de discriminare și ostilitate în societate contribuie la niveluri semnificative de sărăcie pentru persoanele de etnie romă.
	Poziția femeilor rome reflectă o intersecție de dublu dezavantaj, sex și etnie. Într-o societate mai largă, ele au experiența aceleiași ostilități și discriminări asociate cu inegalitățile experimentate de toate femeile. În cadrul comunității romilor, rolul femeilor reflectă stereotipurile de gen, în special în cadrul familiei. Acest lucru poate varia în funcție de nivelul de excludere ca experiență de către comunitate, dacă comunitatea a fost separată, dispersată sau asimilată. Experiența femeilor rome și inegalitățile în cadrul comunităților lor poate fi agravată de excluderea socială și profunzimea de privare a comunității. Acesta poate fi adâncită prin daune pentru structura socială a comunității prin migrația forțată și perturbarea familiei, mai ales în perioade socialiste. Sărăcia intergenerații și șomajul creează poveri suplimentare pentru femeile rome.
	Provocarea de a implica femeile rome
	Există o provocare clară în ceea ce privește implicarea femeilor rome. In anul 2001 o inițiativă axată pe asigurarea educației de bază pentru femeile rome în vederea asigurării unor locuri de muncă viitoare în municipalități. Scopul principal a fost de a activa femeile rome la nivel local. Inițiativa a fost finanțată cu fonduri Phare. A fost prima încercare serioasă de a implica femeile rome și a stimulat interesul în acțiuni suplimentar. O inițiativă ulterioară, a fost finanțată de Ambasada Regatului Olandei. Scopul principal al acestei inițiative a fost de a educa femeile rome, pentru a le permite acestora să participe la politică la nivel local.
	O activitate timpurie, care merită o mențiune specială, a fost asociația civică Ecce care a fost fondată în 1999 pentru a monitoriza informațiile despre romi și de a coopera cu mass-media. Acesta a fost un centru de informare pentru mass-media, în cazul în care jurnaliștii au putut verifica informațiile legate de problemele romilor. Această inițiativă a fost urmată de crearea Agenției de Presă pentru Romi (RPA), care s-a axat pe educația și formarea tinerilor romi pentru poziții viitoare în mass-media.
	Agenția de Presă a Romilor a implementat numeroase inițiative în domeniul educației și formării în domeniul comunicării media pentru tinerii romi. Acestea au contribuit la rezultate valoroase ale realizărilor media în filme, portrete de femei, și interviuri. Aceste inițiative au oferit un nou know-how pentru romi și despre romi. De asemenea, agenția a organizat instruirea pentru municipalități cu privire la lucrul cu romii, a emis cărți și ziare, filme produse si difuzate Revista Natională a Romilor - la televiziunea slovacă cu difuzare slovacă a devenit cea mai importantă activitate a agenției din 2006. Aceasta a dus la o schimbare în numele organizației, la Centrul Media Romilor (MECEM), în 2008.
	Femeile Rome Vorbesc a apărut din această activitate dintr-un sentiment de urgență pentru a rezolva problema lipsei de informații și cunoștințe despre problemele reale ale femeilor rome, despre situația lor de viață, valorile lor de viață, gândirea lor asupra vieții, viziunea lor asupra societății rome, și înțelegerea lor de a fi femei rome. Proiectul a căutat un alt mod de a se implica alături de femeile rome. Femeile rome au fost angajate în prezentarea poveștilor lor de viață. Ideea a fost de a construi pe această narațiune și să schimbe în continuare perspectiva și de a ajuta femeile rome să depășească problemele lor și să aibă mai mult succes în a trăi o viață pentru care au motive să o aprecieze și valorizeze.
	În 2014, o inițiativă de cercetare axată pe explorarea poziției femeilor rome în societate a fost începută cu o conștientizare a lipsei de informații cu privire la punctele de vedere ale femeilor rome ale vieții, societății și ele însele, în acest context mai larg. Cooperarea cu asociația civică Res Publica și o asociere cu Facultatea de Arte de la Universitatea Pavol Jozef Šafárik în Košice a pornit această cercetare. Acest lucru a permis interviuri cu femeile rome, cu o valoare ridicată de cercetare și cu un potențial mai mare de a fi mai eficace în sprijinirea obiectivelor pe termen lung care urmează să fie stabilit și a lucrat
	Activitatea de cercetare a avut loc, în special, regiunile din cadrul Slovaciei în cazul în care există o concentrare a romilor și în cazul în care există o articulare în profunzime a perspectivelor femeilor rome și este posibilă în interviuri. Acestea sunt regiunile din Banská Bystrica și Košice, ambele situate în estul Slovaciei. Acestea au fost interviurile pilot care au servit la definirea bazei de cercetare și de a crea condițiile necesare pentru o cercetare mai profundă și calitativă de urmat.
	Aflarea modului cum gândesc femeile rome despre ele însele și societate, stabilirea punctelor de vedere cu privire la comunitatea lor și cu propriile lor probleme, explorarea opiniei cu privire la viitorul comunității lor și să examineze modul în care gândesc despre sărăcie, experiența, prejudecăți și discriminarea față de femeile rome și punctele de vedere ale romilor și relații cu ne-romi.
	Explorarea specificului identității femeilor rome în ceea ce privește atât etnia cât și sexul
	Stabilirea punctelor de intersecție cu femeile care se confruntă cu sărăcia în societatea majoritară
	Introducerea femeilor rome care trăiesc în diferite tipuri de medii sociale și lupta împotriva prejudecăților și a discriminării prin prezentarea perspectivei lor și poveștilor lor de viață.
	Primii pași în cadrul proiectului au fost făcuți la începutul anului 2015. Acest lucru a implicat un proces de verificare a metodologiei. O serie de interviuri semi-structurate au fost realizate cu femeile rome. Unele dintre aceste interviuri au fost publicate. În perioada februarie 2015 și mai 2016, interviurile au fost realizate cu femeile rome în regiunile Košice și Prešov. Interviurile au fost transcrise și analizate pentru a stabili primele rezultate.
	Respectul reciproc și recunoașterea femeilor rome este esențială pentru succesul proiectului. Abordarea cercetării este de a face în continuare posibilă impactul asupra părților interesate, cu responsabilitatea de a acționa asupra problemelor romilor și cu privire la aspectele de gen legate de comunitatea de romi.
	Acest proiect este doar începutul călătoriei, durează foarte mult timp pentru a articula viața de zi cu zi a femeilor rome, provocările lor curente și temerile din propria lor perspectivă, și stabilirea problemelor de sărăcie, violență în familie, precum și lipsa de educație în proprii lor termeni. Imaginea care rezultă este, de asemenea, unul dintre exemplele pozitive și poveștile de succes ale celor care au fost capabili să depășească barierele și scepticismul tradițional în baza căruia romii nu se pot implica în societatea de masă și să aibă succes.

	Capitolul 8 Concepte și legislație privind discriminarea multiplă în relație cu protecția victimei în legislația națională -studiu de caz Croația
	Studiu de caz Croația – Culegere de date administrative detaliate despre problema violenței în familie: o bază de date centralizată și comună cu privire la violența împotriva femeilor (VIF)
	Au existat numeroase politici legislative și schimbări instituționale în ceea ce privește îmbunătățirea egalității de gen și combaterea violenței împotriva femeilor în ultimii 15 ani în Croația. Cu toate acestea, există o necesitate pentru îmbunătățirea în continuare a combaterii diverselor forme de violență și discriminare împotriva femeilor.
	În Croația toate formele de violență împotriva femeilor sunt pedepsite, indiferent dacă acestea sunt o componentă a violenței partenerului intim (VPI) sau nu, în conformitate cu Legea privind protecția împotriva violenței în familie (delict) și Codul penal al Republicii Croația.
	Ministerul Politicii Sociale și Tineretului (MSPT) colectează date cu privire la violența împotriva femeilor, în conformitate cu Legea privind protecția împotriva violenței în familie (delict) și Regulamentul privind conținutul înregistrărilor obligatorii și rapoarte privind colectarea, procesarea și arhivarea datelor statistice și este în procesul de punere în aplicare a Legii privind protecția împotriva Violenței domestice. În conformitate cu actele normative menționate, instituțiile relevante țin evidențe și prezintă rapoarte semestriale și anuale către Ministerul Politicii Sociale Și Tineretului conjugate.
	Contextul legislativ
	Legea cu privire la protecția împotriva violenței domestice (delict) a fost adoptată în Croația în 2003 și mai târziu, în 2009 și include:
	violența fizică
	violență psihologică, inclusiv stalkingul
	violența sexuală, inclusiv hărțuirea sexuală și violența economică.
	În Croația toate formele enumerate de violență împotriva femeilor (VIF) se pedepsesc, indiferent dacă acestea sunt o componentă a violenței partenerului intim (VPI) sau nu, în conformitate cu Legea privind protecția împotriva violenței în familie (delict) și Codul Penal al Republicii Croația. Pentru aceste incidente plângerile sunt depuse din oficiu, la cererea procurorului autorizat, sau de către victimă. Începând cu ianuarie 2013 Codul Penal a introdus o nouă infracțiune - mutilarea genitală a femeilor (articolul 116) ca: "Dispoziții privind prevenirea și reprimarea formelor de mutilare genitală a femeilor".
	Contextul politicilor
	Structurile centrale pentru egalitatea de gen sunt:
	Comitetul pentru egalitatea de gen a Parlamentului croat (2001),
	Avocatul poporului pentru egalitatea de gen (2003)
	Aparatul Guvernului pentru egalitatea de gen (2004)
	Există, de asemenea, coordonatori pentru egalitatea de gen în organele administrației de stat.
	Există mai multe politici generale pentru introducerea egalității de gen, cum ar fi Politica națională pentru egalitatea de gen (2011 - 2015), ca un document strategic fundamental care vizează eliminarea discriminării femeilor și de a stabili egalitatea de gen. Pentru a se asigura punerea în aplicare a politicii naționale pentru egalitatea de gen 2011 - 2015, planul de acțiune cuprinde activități și măsuri-cheie, inclusiv eliminarea violenței împotriva femeilor (VIF). Acest capitol include obiective și măsuri care includ activități, cum ar fi sensibilizarea opiniei publice cu privire la fenomenul, îmbunătățirea statutului și protejarea femeilor victime ale tuturor formelor de violență și de îmbunătățire a sistemului de păstrare a datelor statistice, cooperarea intersectorială, coordonarea organelor de stat competente, instituțiile și organizațiile societății civile.
	O parte integrantă a cadrului strategic pentru promovarea egalității de gen și combaterea VIF este reprezentată de alte obiective și măsuri încorporate în numeroase planuri naționale, programe și strategii pentru îmbunătățirea egalității de gen: Strategia Națională pentru Protecția împotriva violenței în familie 2011 - 2016; Programul Național pentru protecția și promovarea drepturilor omului 2013 - 2016; Planul Național pentru Prevenirea traficului de ființe umane 2012 - 2015, dezvoltarea strategică a statisticilor oficiale a Republicii Croația 2013 -2022, precum și Programul de activitate statistic al Republicii Croația 2013 - 2017. Abordarea strategică este, de asemenea, în baza acordurilor internaționale, cum ar fi convenţia ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și convenţia Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea VIF și violenței în familie.
	În Croația toate formele de VIF sunt pedepsite, indiferent dacă acestea sunt o componentă a violenței partenerului intim (VPI) sau nu, în conformitate cu Legea privind protecția împotriva violenței în familie (delict) și Codul penal al Republicii Croația. Pentru aceste incidente plângerea se face din oficiu, la cererea procurorului autorizat, sau de către victimă. Prima a fost Legea privind protecția împotriva violenței în familie a fost adoptată în anul 2003. Ca urmare a alinierii legislației croate cu legislația UE, o nouă lege privind protecția împotriva violenței în familie a fost adoptată în 2009 și include:
	violența fizică
	violență psihologică, inclusiv stalkingul
	violența sexuală, inclusiv hărțuirea sexuală
	violență economică.
	Ea nu incriminează aceste tipuri de violență și se concentrează pe protecția legală și asistența acordată victimelor infracționalității (6 măsuri de protecție care vizează prevenirea violenței și de protecție a membrilor familiei).
	Strategia Națională de Protecție împotriva violenței domestice pentru perioada 2011-2016 prevede colectarea datelor statistice relevante cu privire la violența în familie și îmbunătățirea metodologiei sistemului de colectare a datelor cu privire la cazurile de violență. Ministerul Politicii Sociale și Tineretului (MSPT) este responsabil de această măsură.
	În Croația, nu există nici o singură lege și nici un set unic de norme adoptate de către o instituție specifică pentru colectarea datelor statistice oficiale privind VIF. Din acest motiv, principala sursă pentru VIF sunt rapoartele poliției oficiale elaborate anual care să includă date cu privire la diferite forme de VIF (atât ca parte a violenței partenerului intim și nu).
	Procesul de colectare a datelor
	Sistemul administrativ actual în Croația poate fi caracterizat ca fiind "centralizat", deoarece toate datele sunt colectate de către organismele guvernamentale relevante din Croația. Chiar dacă Croația are 21 de județe, datele sunt rareori colectate și analizate la nivel regional. Croația încă nu are un sistem coerent și coordonat de informații privind VIF; fiecare minister și instituție colectează date din diferite surse. Datele nu sunt în majoritate comparate și nici nu se completează reciproc, dar sunt păstrate separat în cadrul ministerului de resort.
	Ministerul Politicii Sociale și Tineretului (MSPT) este autorizat să colecteze, să prelucreze și să stocheze date statistice în domeniul violenței în familie din alte instituții relevante, în conformitate cu Legea privind protecția împotriva violenței în familie. Toate autoritățile competente care fac obiectul Protocolului de conduită în cazurile de violență în familie (poliție, organele judiciare, centre de asistență socială, instituții sanitare, instituțiile de învățământ) sunt obligate să țină evidențe cu privire la cazurile de violență în familie și să transmită date către minister în rapoartele semestriale și anuale. Strategia Națională pentru protecția împotriva violenței în familie 2011 - 2016 prevede colectarea datelor statistice relevante cu privire la violența în familie și îmbunătățirea metodologiei sistemului de colectare a datelor în cazurile de violență. Ministerul Politicii Sociale Și Tineretului este responsabil de această măsură. Datele respective nu sunt disponibile în mod public.
	În acest scop, la nivel de Ministerului Politicii Sociale Și Tineretului s-a realizat o bază de date, în baza Legii cu privire la protecția împotriva violenței în familie și Regulamentului privind conținutul înregistrărilor și a rapoartelor obligatorii, colectarea, prelucrarea și arhivarea datelor statistice și se află în procesul de punere în aplicare a Legii privind protecția de violență în familie. Scopul principal al acestei baze de date este de a obtine o perspectivă asupra problemei violenței în familie, indicatorii de bază, schimbări de trend, raportul dintre femei ca victime sau agresor, etc.
	Datele colectate de instituțiile relevante cuprind în comun 65 de categorii de informații de bază (57 categorii definite de actele normative și 8 categorii suplimentare de la informațiile din sistemul de protecție socială), care țin evidența:
	relației dintre victimă și autorul actului violent
	sexul și vârsta victimei cât și autorului
	măsuri întreprinse
	hotărârile judecătorești
	informații despre recidivă în cazul infractorului.
	Ministerul de interne este autorizat să colecteze, să prelucreze și arhiveze datele statistice obținute în punerea în aplicare a legii.
	Centrele de asistență socială păstrează un registru care conține date despre:
	numărul total de cazuri raportate de violență în familie
	numărul de rapoarte făcute la poliție de către centru
	numărul de cazuri înregistrate de violență în familie (clasificate în funcție de tipul, durata, categoria de victime)
	Numărul de victime
	Numărul autorilor
	Numărul de acțiuni întreprinse
	numărul de familii în care a fost raportată violență
	tipuri de acțiuni întreprinse de către centru pentru victimă
	numărul de gardieni speciali desemnați pentru copil în instanță (procedură în legătură cu violența în familie)
	măsuri de protecție juridică și internă aplicată
	tipuri de recomandări adresate instanței care vizează protecția drepturilor și intereselor copilului în cazurile de violență în familie
	Numărul de persoane aflate în adăposturi (clasificate în funcție de vârstă și sex)
	Numărul de anunțuri în legătură cu procedurile penale inițiate legate de violență în familie.
	Centrele păstrează o evidență mai detaliată decât cea prevăzută de lege și actele normative și să colecteze date suplimentare cu privire la:
	Numărul total de acte de violență înregistrate bazate pe momentul în care centrul a intrat în contact cu victima
	Numărul de convorbiri, în cazurile de violență în familie
	numărul de întâlniri atunci când a fost acordat ajutor material victimelor violenței în familie
	Numărul de apeluri în legătură cu procedurile judiciare inițiate în legătură cu violența în familie
	numărul de rapoarte privind plasarea de urgență în adăposturi
	numărul de familii cu cazuri raportate de violență în familie
	Nivelul economic al familiei
	relații de rudenie între agresor și victimă, în cazurile raportate de violență în familie.
	În plus față de acest lucru, înregistrările păstrate de instituțiile de îngrijire a sănătății conțin date privind:
	numărul de rapoarte primite de Institutul de medicină legală croat sau de la medici de familie în cazurile în care victimele au suferit leziuni din partea unui membru al familiei
	numărul de cazuri în care victimele violenței li s-a recomandat tratament medical
	costurile tratamentului pentru o victimă a violenței în familie
	numărul de cazuri raportate în cazul în care victima violenței în familie a fost trimisă la o instituție de psihiatrie pentru tratament
	numărul de cazuri în care autorul violenței în familie a fost trimisă la o instituție de psihiatrie pentru tratament.
	Datele sunt conectate la cele colectate de către poliție și instanțe contravenționale.
	Baza de date a Ministerului Politicii Sociale Și Tineretului

	În conformitate cu Legea privind dreptul de acces la informație, Ministerul Politicii Sociale Și Tineretului este obligat să asigure accesul la datele statistice colectate în baza fiecărei persoane fizice sau juridice care depune o cerere de informații.
	Ministerul Politicii Sociale Și Tineretului publică doar o parte a informațiilor legate de violența în familie, care sunt colectate în centrele de asistență socială, în raportul său anual statistic disponibil pe pagina web a Ministerului.
	Această bază de date oferă informații importante:
	aspectele de bază ale violenței în familie
	cele mai frecvente tipuri de infractori și victime
	formele cele mai tipice de violență comise împotriva femeilor în relațiile familiale
	cele mai frecvente victime în funcție de profilul de violență și în funcție de vârstă
	multe alte variabile socio-demografice.
	Acești indicatori pot aduce o contribuție semnificativă în dezvoltarea unor planuri de acțiune pentru combaterea VIF și noi strategii naționale de combatere a violenței în familie.
	O contribuție semnificativă făcută de această bază de date constă în faptul că aceasta este prima bază de date de acest gen în Croația, în sensul că aceasta nu colectează doar informații cu privire la cazurile raportate, precum cele ținute de Ministerul de Interne, dar include, de asemenea, date cu privire la măsurile întreprinse, măsurile luate în procesul de raportare a violenței și de prelucrare a informațiilor cu privire la ajutorul oferit victimelor. În plus, baza de date se conectează la date de la toate instituțiile relevante pentru combaterea violenței în familie, din sistemul de poliție și justiție, centrele de asistență socială. Un obstacol principal este legat de lipsa de rapoarte și / sau publicații publicate, care ar fi ușor accesibile și care ar avea un impact mai puternic asupra dezvoltării și adoptarea politicilor publice în combaterea VIF.
	Discriminarea multiplă în relația cu victimele violenței pe bază de gen în Croația
	Contextul legislativ

	Legea care reglementează protecția persoanelor supuse discriminării multiple în Croația este Legea privind anti-discriminarea din 2008.
	Articolul 1 din lege prezintă definiția discriminării și bazele protecției împotriva discriminării, prevăzând „protecția și promovarea egalității ca fiind cea mai mare valoare a ordinii constituționale a Republicii Croația, creează premise pentru realizarea egalității oportunităților și reglementează protecția împotriva discriminării pe motive de rasă sau etnie, afiliere sau culoare, sex, limbă, religie, convingeri politice sau de altă natură, origine națională sau socială, proprietate, apartenența la un sindicat, educație, statut social, starea civilă sau familială, vârstă, sănătate, condiție, dizabilitate, moștenirea genetică, identitate nativă, expresie sau orientare sexuală”.
	Legislația prevede o protecție împotriva discriminării directe și indirecte, hărțuirea, hărțuirea sexuală, încurajarea discriminării, segregarea, discriminarea multiplă, și victimizare (Croația 2009, Art. 2-7).
	Legislația protejează împotriva discriminării în următoarele domenii: muncă; educaţie; securitate socială și asistență socială; sănătate; judiciar și administrație; locuințe; informarea și mass-media publice; accesul la bunuri și servicii; apartenența la sindicate, ONG-uri, partide politice și alte organizații; precum și accesul la cultură și artă (Croația 2009, Art. 8).
	Modificările propuse la Legea privind egalitatea de gen au fost făcute în 8 septembrie 2016, problema în discuție fiind definiția victimizării având indicatorul sex/gen ca motiv de discriminare. Obiectivul principal al modificării propuse este de a alinia definiția victimizarii de la articolul 2 din Legea privind egalitatea de gen (Monitorul Oficial Narodne Novine nr. 82/08), cu definiția mai largă a victimizării din Legea anti-discriminare (Monitorul Oficial nr Narodne Novine. 85/08 și 112/12). Proiectul Legii conține, de asemenea, mai multe ajustări metodologice minore.
	Rolul Biroului Avocatului Poporului
	Biroul Avocatului Poporului este agenția responsabilă pentru punerea în aplicare a Legii anti-discriminare. Activitățile Biroului sunt abordate la articolul 12 alineatul (2) din legislație, după cum urmează:
	În cadrul domeniului de aplicare a muncii sale Avocatul Poporului poate:
	Primi rapoarte ale tuturor persoanelor fizice și juridice prevăzute la articolul 10 din prezentul act;
	Furniza informații necesare persoanelor fizice și juridice care au depus o plângere din cauza discriminării în ceea ce privește drepturile și obligațiile acestora, precum și posibilitățile de judecată și alte elemente de protecție;
	În cazul în care nu au fost încă inițiate proceduri judiciare, să examineze rapoartele individuale și să ia măsuri care țin de competența lui / ei necesară pentru eliminarea discriminării și protecția drepturilor persoanelor discriminate;
	Avertiza publicul cu privire la apariția discriminării;
	Cu acordul părților, prin mediere efectuează posibilitatea ajungerii la soluționarea pe cale extrajudiciară;
	Realizează dosarul cu acuzațiile penale cu privire la cazurile de discriminare și le trimite la biroul procurorului de stat competent;
	Colectează și analizează datele statistice privind cazurile de discriminare;
	Informează Parlamentul croat privind apariția discriminării în materie și, după caz rapoartele lui / ei anuale, extraordinare;
	Efectueze anchete privind discriminarea, dă avize și recomandări, și propune soluții juridice și strategice adecvate pentru Guvernul Republicii Croația. (Croația 2009, Art. 12)
	Există trei organisme specializate – Avocatul Poporului pentru persoanele cu dizabilități, Avocatul Poporului pentru copii, și Avocatul Poporului pentru egalitatea de gen. Plângerile cu privire la discriminare pentru oricare dintre aceste domenii sunt transmise organismelor relevante.
	Avocatul Poporului pentru egalitatea de gen

	Domenii acoperite: egalitatea de gen, egalitatea de sexe, egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, drepturile LGBT.
	Scurt istoric
	Egalitatea de gen este una dintre valorile fundamentale ale ordinii constituționale a Republicii Croația. În anul 2003, la propunerea guvernului croat, primul avocat al poporului pentru egalitatea de gen a fost numit de Parlamentul croat, în conformitate cu Legea privind egalitatea de gen adoptat în 2003, pentru prima dată (Monitorul Oficial 116/03). În 2008, Parlamentul croat a adoptat o nouă Lege privind egalitatea (MO 82/08), conform căruia Avocatul Poporului pentru egalitatea de gen îndeplinește sarcinile unui organism independent responsabil cu combaterea discriminării în domeniul egalității între femei și bărbați.
	Printre responsabilitățile avocatului poporului pentru egalitatea de gen se numără:
	Primirea reclamațiilor din partea oricăror persoane fizice sau juridice cu privire la discriminarea în domeniul egalității de gen;
	Acordarea de asistență persoanelor fizice și juridice care au depus o plângere de discriminare sexuală în instituirea unor proceduri judiciare;
	Luarea de măsuri pentru a investiga plângerile individuale înainte de a procedurilor legale;
	Coordonarea, cu acordul părților implicate, a unui proces de mediere, cu posibilitatea de a ajunge la soluționare în afara instanței;
	Colectarea și analizarea datelor statistice cu privire la cazurile de discriminare sexuală;
	Desfășurarea unor studii independente privind discriminarea, publicarea de rapoarte independente și schimbul de informații disponibile cu organismele europene corespunzătoare.
	Acționează într-o manieră independentă, monitorizează aplicarea legii privind egalitatea de gen și a altor reglementări privind egalitatea de gen și rapoartele Parlamentului croat cel puțin o dată pe an.
	Instituția are mandat de a trata problemele de:
	Violența împotriva femeilor
	Discurs instigator la ură
	Activități relevante în ultimii ani
	Domeniile de responsabilitate și temeiurile de investigare a discriminării aflate în subordinea instituției avocatului poporului pentru egalitatea de gen sunt următoarele:
	Domenii acoperite
	Locuri de muncă
	Educație
	Locuințe
	Protecție socială și sănătate
	Bunuri și servicii
	Altele*
	Gen
	da
	da
	da
	da
	da
	da
	Egalitate de gen
	da
	da
	da
	da
	da
	da
	Origine etnică și rasială
	nu
	nu
	nu
	nu
	nu
	nu
	Vârstă
	nu
	nu
	nu
	nu
	nu
	nu
	Dizabilitate
	nu
	nu
	nu
	nu
	nu
	nu
	Orientare sexuală
	da
	da
	da
	da
	da
	da
	Religie și credințe
	nu
	nu
	nu
	nu
	nu
	nu
	Alte motive*: Discriminarea pe bază de familie, stare civilă, sarcină și drepturi de maternitate, violența în familie.
	Biroul avocatului poporului enumeră următoarele acțiuni posibile în ceea ce privește plângerile de discriminare:
	Notificând reclamantul, că nu a avut loc nici o discriminare și / sau să îl direcționeze către un organism competent.
	Acționând pe baza unei plângeri în competența sa în calitate de avocat al poporului în conformitate cu Legea: în cazurile în care o persoană consideră că există o discriminare și avocatului poporului constată că nu există suspiciune de discriminare, ci mai degrabă elemente pentru a acționa în domeniul protecției drepturilor constituționale sau statutare al acestuia / acesteia.
	În caz de suspiciune stabilită de discriminare, avocatul poporului poate:
	Dea recomandări clientului cu privire la posibilele actiuni legale,
	Recomande eliberarea unui avertisment la adresa unei instituții, unei persoane sau o companie care discriminează împotriva reclamantului și să recomande modul în care să acționeze pentru a se evita discriminarea în viitor,
	în anumite cazuri, pot iniția proceduri judiciare / elibereze o plângere împotriva făptuitorului discriminării,
	poate propune modificări ale legislației sau reglementărilor discriminatorii,
	Acționând în calitate de intervenient, în cadrul procedurilor judiciare, în numele reclamantului,
	Efectuarea de soluționare alternativă a litigiilor (mediere), la cererea reclamantului.
	În conformitate cu Raportul de sinteză al avocatului poporului privind discriminarea în 2012 au fost primite 202 de plângeri privind discriminarea, dintre care 60 legate de rasă, etnie, culoarea pielii sau origine națională (Croația iunie 2013). Cele mai frecvente "domenii de discriminăre", în 2012, au fost legată de locul de muncă și condițiile de muncă, reprezentând 94 din cele 202 revendicări totale. Biroul a închis 156 cazuri în 2012, 137 din cele care au fost depuse în 2012 și 19 din anii anteriori.
	În 2013, Biroul a primit 249 de plângeri în temeiul Legii anti-discriminare, dintre care 57 plângeri au fost din cauza rasei sau etniei, reprezentând 23 la sută din totalul plângerilor de discriminare (Croația de 12 iunie 2014). Biroul a soluționat 145 în 2013 dintre plângerile de discriminare.
	Romii și sârbii sunt cele două grupuri minoritare cu cel mai mare risc de a se confrunta cu o discriminare (Croația -12 iunie 2014). În 2013, sârbii au prezentat cel mai mare număr de pretenții de discriminare legate de etnie sau rasă, și cele mai multe dintre revendicările legate de domeniul ocupării forței de muncă. Mulți sârbi sunt concentrați în zonele de "interes special de stat" [un termen legal pentru zonele aflate sub controlul forțelor rebele sârbe în timpul războiului (Human Rights Watch 2006)], care au mai puține oportunități de angajare. Aceste cazuri sunt evaluate individual de la caz la caz. Potrivit raportului anual 2012, sârbii din Croația sunt afectați în mod deosebit de situația precară economică, șomaj ridicat, precum și aspecte legate de redobândirea drepturilor la locuințe (Croația iunie 2013). Spre deosebire de numărul de plângeri depuse de cătresârbi, nu au fost primite nici o plângere de discriminare din partea populației de etnie Roma, în 2013. Potrivit raportului anual 2012, se recunoaște discriminarea față de copiii romi în domeniul educației ca un domeniu care necesită "măsuri speciale de monitorizare și măsuri de combatere a discriminării" (Croația iunie 2013).
	Rolul sistemului judiciar

	Legea Anti-discriminare permite recursul la asistența legală prin intermediul instanțelor, inclusiv prin proceduri civile, penale sau delicte. Potrivit raportului anual au existat 283 de cazuri judiciare legate de discriminare în 2013 și 85 de decizii finale au fost emise (Croația de 12 iunie 2014). În 2013 cazurile de discriminare au inclus 152 de cauze civile, 17 dosare penale și 14 cazuri de delict. Potrivit raportului, în 2012, au existat un număr total de 227 de cazuri judiciare legate de discriminare.
	Multe persoane nu știu despre legislația anti-discriminare. Nu mulți avocați o folosesc sau consiliază clienții lor să o folosească. Multe persoane nu sunt dornice de a intenta un proces de discriminare din cauza costurilor implicate. Nu este ușor să dovedească discriminarea și nu este clar ce informații sunt necesare pentru dovedirea discriminării. Unii oameni sunt reticenți să o folosească pentru că nu doresc să își dezvăluie etnia sau este o problemă față de comunitate. Există o problemă generală, în care populația să recunoască că discriminarea este inacceptabilă. Această lipsă de conștientizare este o problemă atât în societate cât și în sistemul judiciar.
	Raportul arată că există o problemă cu subraportarea cazurilor de discriminare și că un număr mare de oameni nu știu cum să solicite ajutor în a aborda un caz discriminare sau nu iau măsuri împotriva discriminării. Într-un raport 2012, ECRI a spus că ritmul lent de aplicare a Legii anti-discriminare "ar putea fi din cauza lipsei de educație suficientă a profesioniștilor din domeniul juridic cu privire la prevederile Legii anti-discriminare și, în special, deficiențele în recunoașterea practicilor discriminatorii" (COE 25 septembrie 2012).
	Principalele provocări pentru punerea în aplicare a Legii antidiscriminare sunt rezolvarea problemei de subraportare, în special în rândul romilor, precum și consolidarea capacităților de soluționare a litigiilor strategice ale Biroului. Reprezentantul Oficiului pentru Drepturile omului și minoritățile naționale a declarat că provocările în punerea în aplicare a legislației antidiscriminare includ subraportarea cazurilor de discriminare de către victime, reduceri bugetare, precum și vizibilitatea scăzută a insitituției Avocatului Poporului.

	Capitolul 9 Concepte și legislație privind discriminarea multiplă în relație cu protecția victimei în legislația națională -studiu de caz România
	Instituții din România cu competențe în domeniul discriminării
	Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii s-a infiintat în urma adoptarii Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 si a Hotararii Guvernului nr. 1194/2001 privind organizarea si functionarea institutiei. Acestea au reprezentat transpunerea legislatiei comunitare in domeniul discriminarii nationale. La nivel european exista institutii consacrate domeniului apararii drepturilor omului si combaterii discriminarii dar CNCD este unic, activitatea acestuia reunind 14 criterii de discriminare, nici o alta institutie neavand aceasta sfera larga de actiune, incluzand sanctionarea.
	Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii si-a inceput activitatea in luna august 2002. In decursul activitatii, CNCD s-a confruntat cu o serie de neajunsuri si limite ale cadrului legislativ, probleme care duceau in situatiii de nefunctionalitate a institutiei iar pe de alta parte, au fost identificate unele nevoi care proveneau din randul grupurilor vulnerabile si celor care se confruntau cu probleme legate de discriminare. Din cauza acestora, CNCD a modificat legislatia, adaptand-o cerintelor identificate. Astfel, in decursul timpului, cadrul legal in domeniul combaterii si prevenirii discriminarii a fost compus din:
	• Ordonanta nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
	• Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1194 din 27 noiembrie 2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii
	• Legea nr. 48 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonantei nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
	• Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1514 din 18 decembrie 2002 pentru modificarea si completarea HG nr. 1194/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii
	• Ordonanta nr. 77 din 28 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
	• Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1279 din 4 octombrie 2003 pentru modificarea si completarea HG 1194/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii
	• Legea nr. 27 din 5 martie 2004 privind aprobarea Ordonantei nr. 77 din 28 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
	• Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1258 din 13 august 2004 privind aprobarea Planului national de actiune pentru combaterea discriminarii
	Ultimele si cele mai importante modificari aduse cadrului legal au fost realizate de Legea nr. 324 din 14 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare.
	Elementele cele mai importante care au suferit schimbari au fost in ceea ce priveste:
	• independenta Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, structura si atributiilor sale, prin:
	- reorganizarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii si definirea acestuia ca institutie autonoma sub control parlamentar, garant al interesului public si al persoanelor in domeniul respectarii principiului nediscriminarii;
	- modificarea componentei Colegiului Director al Consiliului, prin cresterea numarului acestora de la 7 la 9 si introducerea unei noi proceduri de numire, de catre cele doua Camere ale Parlamentului, modificari ale conditiilor de numire in functie, de eliberare si revocare a membrilor Colegiului Director, alegerea unui vicepresedinte din randul membrilor Colegiului Director; - definirea clara a statutului si competentelor membrilor Colegiului Director;
	- infiintarea birourilor regionale ale Consiliului si suplimentarea numarului de angajati, de natura sa eficientizeze activitatea sa la nivel national si local;
	- completarea procedurii legale aplicate de catre Consiliu cu prevederile Codului de procedura civila, precum si introducerea unui termen special de solutionare a petitiilor in cazul procedurilor aplicate de catre institutie, introducerea termenului limita pana la care se poate sesiza Consiliul, specificarea elementelor continutului Hotararilor Colegiului director si termenelor de adoptare, de comunicare a acesteia partilor;
	- includerea notiunii de mediere, in exercitarea atributiilor Consiliului;
	• acoperirea unor lipsuri de reglementare existente in legislatia in vigoare
	- proiectul de lege a introdus alte notiuni importante, precum discriminarea multipla, victimizare, hartuire, dispozitia de a discrimina, circumstante agravante, si, in special, procedura sarcinii probei in cazurile de discriminare;
	- s-a clarificat totodata situatia accesului la instante, indiferent de formularea sau nu a unei plangeri in fata Consiliului;
	- de asemenea, s-a extins aria criteriilor de discriminare, in scopul inlaturarii aparitiei unor cazuri in practica, neacoperite din punct de vedere al reglementarii;
	- majorarea cuantumurilor minime si maxime ale amenzilor pentru savarsirea faptelor de discriminare;
	- completarea cu prevederile comunitare din domeniu care lipseau si care au fost solicitate prin rapoartele de tara, respectiv independenta institutiei, inversarea sarcinii probei, intarirea capacitatii institutionale si recunoasterea expresa a liberului acces la justitie.
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