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Capitolul 1 Introducere
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Contextul cercetării
Prezentul program de derulare a serviciilor de studii de și
analiză legislativă a fost elaborat în contextul achiziției directe
derulată de Fundația Centrul de Mediere și Securitate
Comunitară din Iași, partener de proiect, ală turi de
Promotorul de Proiect: Institutul de Medicină Legală Iaşi,
finanțat în cadrul Programului: CORAI - finanţat în Apelul
Coerent din cadrul Programului RO10 - ,,Copii şi tineri aflaţi în
situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea
inegalită ţilor 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, titlu
proiect: „Suportul victimelor violenţei prin abordarea
discrimină rii multiple”.
Activitatea de analiză a legislației în vigoare în Româ nia și
Uniunea Europeană și statele donatoare
cu privire la
discriminarea multiplă a victimelor se realizează în vederea
culegerii de informații cu privire la legislația europeană ,
româ nă și a statelor donatoare cu privire la protectia victimelor
violenței și prevederi antidiscriminare.
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Prezentul studiu își propune să includă exemple relevante de
legislații naționale și europene, exemple din statele
donatoare și cel puțin un studiu de caz cu privire la România,
care să acopere cel puțin unul dintre domeniile țintă menționate
mai sus.
Proiectul vizează promovarea participarii comunită ții pe plan
regional, pentru a contribui la protejarea persoanelor victime
ale discrimină rii multiple, capacitâ nd atâ t instituțiile
guvernamentale câ t și ONG-urile să lucreze în acest domeniu,
dezvoltâ nd o abordare câ t mai cuprinză toare în asistarea
victimelor discrimină rii multiple și promovâ nd schimbarea
socială prin instruirea specializată a specialiștilor din regiunea
Moldovei (membri ai echipelor inter-sectoriale constituite la
nivel de județ, medici legiști, medici din serviciile de urgenta
etc.) și introducerea unor module de instruire permanenta
regionale în vederea creșterii gradului de conștientizare privind
discriminarea multiplă pe bază de gen, etnie, vâ rstă sau
dizabilitate, în râ ndul profesioniștilor în domeniu și
consolidarea capacită ții lor de a preveni și detecta acest
fenomen.
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Proiectul contribuie la promovarea instrumentelor de lucru
existente și dezvoltarea unor instrumente de lucru noi,
destinate profesioniștilor care lucrează cu victime ale
discrimină rii multiple, prin elaborarea unui manual de bune
practici din Romania, statele donatoare și alte state europene,
elaborarea unui studiu privind implementarea legislației în
domeniu, organizarea de sesiuni de diseminare bune practici
din statele donatoare și din Romania și realizarea unei campanii
regionale care tratează aspectele discrimină rii multiple.
Obiectivele Proiectului
A) Creșterea capacită ţii de a preveni și detecta fenomenul
discrimină rii multiple (pe bază de gen, etnie, vâ rstă sau
dizabilitate) și a gradului de conștientizare a specialiștilor din
regiunea Moldovei care intervin în asistarea victimelor violenței
pe bază de gen prin elaborarea unui studiu de nevoi specifice și
instruirea specializată a specialiștilor (membri ai echipelor
inter-sectoriale constituite la nivel de 8 judeţe, medici legiști,
etc.) precum și introducerea unor module de instruire
permanentă regională .
B) Creșterea gradului de eficiență a protecției persoanelor
victime ale violenței pe bază de gen supuse discrimină rii
multiple prin îmbunată țirea instrumentelor de lucru și
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practicilor specialiștilor care oferă servicii directe acestora, prin
realizarea unui manual de bune practici privind intervenția în
cazurile de discriminare multiplă și realizarea unui studiu
privind implementarea legislației din Româ nia, Uniunea
Europeană și Statele Donatoare care să contribuie la
diagnosticarea principalelor obstacole și oportunită ți în
implementarea legislației actuale în domeniu.
C) Creșterea gradului de conștientizare a specialiștilor din
regiunea Moldovei și publicului larg pâ nă la finalul proiectului
cu privire la efectele discrimină rii multiple printr-o campanie
regională eficientă incluzâ nd o strategie de comunicare
inovativă , elaborarea unei identită ți vizuale de impact,
elaborarea şi difuzarea unor spoturi radio, pregă tirea și
difuzarea de anunțuri în presa locală și/sau națională ,
organizarea de evenimente de promovare și conferințe de
presă , precum si materiale promoționale corespunză toare.
Mai multe despre proiect pe www.victimassist.eu
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Capitolul 2 Concepte și legislație privind
discriminarea multiplă în relație cu
protecția victimei în Uniunea Europeană
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Legislația Uniunii Europene cu privire la discriminarea
multiplă
Legislația secundară a Uniunii Europene în prezent în vigoare
are drept rezultat o "ierarhie" a motivelor de discriminare, cu
niveluri de protecție care diferă de la motiv de discriminare la
altul. Asigurarea unei protecții egale împotriva discrimină rii pe
motive de apartenență religioasă sau convingeri, handicap,
vâ rstă și orientare sexuală în alte domenii decâ t ocuparea forței
de muncă , inclusiv asistența medicală - așa cum se prevede în
propunerea Comisiei Europene pentru o Directivă Orizontală
- este primul pas în combaterea fenomenului discrimină rii
multiple și intersecționale. Motivul de discriminare bazate pe
sex sau gen ar trebui să ră mâ nă protejat în temeiul unei
legislații separate, cu un domeniu de aplicare mai restrâ ns.
În amendamentele sale la propunerea Comisiei Europene
pentru o Directivă Orizontală , Parlamentul European a propus
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introducerea unor prevederi legislative de prevenire și
combatere a discriminării multiple și intersecționale. Acest
lucru ar reflecta mai corect experiențele victimelor, ar asigura
faptul că reclamanții pot acoperi toate aspectele unei cereri de
discriminare multiplă într-o singură procedură și ar putea, de
asemenea, ajuta la creșterea gradului de conștientizare a acestui
fenomen. Cu toate acestea, cererile de discriminare multiplă
care implică motive legate de sex ar putea fi în continuare
problematice în conformitate cu legislația UE, din cauza
domeniului de aplicare mai restrâ nsă a legislației în vigoare a
egalită ții între femei și bă rbați. Prin urmare, ar fi recomandabil
să se abordeze problema discrimină rii multiple într-un mod
uniform în legislația secundară a UE, în scopul de a spori
claritatea juridică . Statele membre ale UE, cu toate acestea, nu
ar trebui să aștepte o armonizare la nivelul UE, care să cuprindă
inclusiv discriminarea multiplă care implică motivul de
discriminare bazată pe sex, ci ar trebui să abordeze în schimb
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discriminarea multiplă , la nivel național într-un mod eficient și
cuprinză tor.
Din cauza acordă rii unor compensații reduse în cazurile de
discriminare, presupusele victime ale discrimină rii inițiază
adesea alte tipuri de acțiuni juridice. Despă gubirile acordată în
cazurile de discriminare ar trebui să

fie disuasive și

proporționale cu prejudiciul suferit. În general, o legislație care
prevede compensații mai mari, în cazuri de discriminare
multiplă , ar constitui un stimulent pentru victimele și avocații
acestora să urmă rească mai multe reclamații de discriminare în
fața instanțelor și, prin urmare, să facă legea antidiscriminare
mai eficientă .

Instrumentele legale care interzic discriminarea
multiplă
Nu există instrumente legale internaționale sau europene cu
caracter obligatoriu care interzic în mod expres discriminarea
multiplă . Cu toate acestea, nimic nu ar împiedica textele juridice
existente în acoperirea discrimină 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 listă
neexhaustivă de motive de discriminare interzise. Nimic nu
sugerează că acestea nu pot fi combinate. Mai mult decâ t atâ t,
există o serie de mă suri mai ușoare la nivel internațional
îndemnâ nd Statele membre în a aborda această formă specifică
de discriminare, 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, considerentele deciziei 2000/750 / CE a
Consiliului Europei de stabilire a unui program de acțiune
comunitară de combatere a discrimină rii necesită , de asemenea,
o acțiune națională cu privire la discriminarea multiplă . În mod
similar, considerentele Directivelor 2000/78 și 2000/43, care
interzic discriminarea rasială și religioasă subliniază faptul că
femeile sunt adesea victime ale discrimină rii multiple.
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Parlamentul European a solicitat, de asemenea, statelor
membre ale UE să revizuiască punerea în aplicare a tuturor
politicilor legate de fenomenul de discriminare multiplă . Acest
lucru este în concordanță cu politica integră rii dimensiunii de
gen în conformitate cu articolul 8 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene.
Raportul Genderace 2010, de asemenea, remarcat faptul că , la
nivel național, marea majoritate a legislației europene se referă
la discriminarea multiplă . Legislația bulgară și română dau o
definiție a discrimină rii multiple, iar legea poloneză prevede în
mod expres că discriminarea directă și indirectă poate să se
bazeze pe mai multe motive. În 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 diferența de tratament" (articolul 4). Legea cu privire
la

egalitatea

de

șanse

română
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discriminarea multiplă este o "circumstanță agravantă ", care
are un impact asupra nivelului de daune-interese. În
conformitate cu Legea austriacă privind egalitatea pentru
persoanele cu dizabilități, tribunalele pot, de asemenea, să ia
în considerare discriminarea multiplă atunci câ nd se evaluează
nivelul de atribuire pentru daune-interese. Legile spaniole și
bulgare plasează ca o obligație pozitivă autorită ților publice de
a aborda problema discrimină rii multiple în elaborarea de
politici și efectuarea de cercetă ri. Chiar dacă nu există nicio
prevedere expresă în alte legislații naționale în Cipru,
Danemarca, Franța, Islanda, Malta, Olanda, Norvegia, Portugalia,
Slovacia, Spania, Suedia, nimic nu ar împiedica instanțele să
interpreteze legile lor ca incluzâ nd discriminarea multiplă . .
Legea în majoritatea ță rilor UE nu interzice o solicitare pe mai
mult de un motiv de discriminare, dar, în cazul în care două sau
mai multe motive sunt revendicate într-un caz, instanțele
folosesc adesea o abordare unică privind motivele. La nivel
16
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național, în prezent, doar șase state membre ale UE abordează
"discriminarea multiplă " sau "discriminarea pe mai mult de un
motiv" în legislația lor.
Aspecte comune:
• Cresc sarcina probei impusă reclamantului
• Pot lă sa victimele fă ră un remediu
• Grecia: o dispoziție se referă în mod explicit la discriminarea
multiplă
• Polonia: discriminarea directă și indirectă poate fi pe motive
multiple
• Art 11 din Legea privind Protecție împotriva discrimină rii din
Bulgaria

(PADA)

definește

discriminarea

multiplă :

"discriminarea pe motive de mai mult de una dintre
caracteristicile prevă zute la articolul 4 alineatul (1)".
• Art 4 revizuit Legea româ nă privind egalitatea șanselor
definește discriminarea multiplă : "orice acțiune de discriminare
bazată pe două sau mai multe criterii de discriminare"
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• Germania: în cazurile de discriminare multiplă , cerințele de
justificare pentru fiecare singur motiv, trebuie să fie îndeplinite.
• Legile austriece, italiene și româ nești: discriminarea multiplă
luată în considerare la calcularea compensației

Discriminarea pe bază de gen în legislația europeană
Egalitatea de gen a fost mult timp considerată ca un drept
primordial în ordinea juridică a Uniunii Europene. Începâ nd din
1957 și o dată cu Tratatul CEE, a fost prevă zută în legislația
primară a UE principiul conform că ruia bă rbații și femeile ar
trebui să primească o remunerație egală pentru muncă egală .
De-a lungul timpului, legislația secundară , jurisprudența
constructivă CEJ, precum și modifică rile aduse tratatelor au
contribuit la consolidarea domeniului de aplicare a acestui
principiu. Din anii șaptezeci, egalitatea de gen a fost consacrată
ca un principiu general al legislației CE și tratatele de la
Amsterdam și de la Lisabona, precum și Carta drepturilor
fundamentale, au oferit un loc proeminent egalită ții de gen.
18

„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

Principiul egalită ții între femei și bă rbați fac parte din valorile și
obiectivele Uniunii (articolele 2 și 3 alineatul (3) din Tratatul
privind Uniunea Europeană ). Uniunea Europeană trebuie să
îndeplinească , de asemenea, sarcina de integrare a egalită ții
între bă rbați și femei în toate politicile UE (de asemenea,
cunoscut sub numele de "integrarea perspectivei de gen",
articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene).
Mai mult decâ t atâ t, pe lâ ngă interzicerea generală a
discrimină rii pe toate motivele de sex, inclusiv (articolul 21),
Carta UE include, de asemenea, referire specifică la egalitatea
între femei și bă rbați în toate domeniile (articolul 23).
În legislația UE, discriminarea religioasă este interzisă numai în
domeniul ocupă rii forței de muncă . Protecția împotriva
discrimină rii de gen este mai largă , deoarece cuprinde, de
asemenea, accesul și furnizarea de bunuri și servicii, inclusiv
accesul la locuințe.
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Discriminarea pe bază de gen în cadrul Convenției
Europene a Drepturilor Omului (CEDO)
Justifică rile diferențelor de tratament, care sunt admise de că tre
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, sunt diferite în funcție
de motivele de discriminare.
Egalitatea de gen este recunoscută de Curtea Europeană a
Drepturilor Omului (CEDO) ca fiind unul dintre principiile cheie
care stau la baza Convenției și un obiectiv care urmează să fie
atinse de că tre statele membre ale Consiliului Europei. Prin
urmare, standardul de protecție pare foarte mare atunci câ nd
discriminarea conduce la excludere pe bază de gen. Numai în
cazul în care problema discrimină rii se referă la chestiuni de
politică fiscală și socială (de exemplu, sistemele de pensii, vâ rsta
de pensionare etc.) Curtea Europeană permite statelor pă rți o
largă marjă de apreciere în cazul în care discriminarea de gen
este în cauză .
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Precedentele ONU
Convenția internațională

împotriva tuturor formelor de

discriminare față de femei (CEDAW), ratificată de toate ță rile
din Europa, consacră drepturile femeilor de a alege în mod liber
profesia și locul de muncă precum și drepturi egale cu bă rbații
în ceea ce privește condițiile de carieră

și orientare

profesională , accesul la studii și obținerea de diplome în
instituțiile de învă ță mâ nt din toate categoriile. Spre deosebire
de alte tratate privind drepturile omului, CEDAW este
"preocupat de impactul factorilor culturali asupra relațiilor de
gen". Acesta oferă o recunoaștere formală a influenței culturii și
tradiției privind restricționarea femeilor de la drepturile lor
fundamentale.
Instrumentele juridice de luptă împotriva discrimină rii cheie ale
UE, și anume Directiva privind ocuparea forței de muncă
(Directiva Consiliului 2000/78 / CE) și Directiva privind
egalitatea rasială (Directiva 2000/43 / CE), recunosc în mod
explicit în preambulul lor existența discrimină rii multiple și iau
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act de faptul că femeile sunt adesea victimele sale. Cu toate
acestea, în timp ce directivele antidiscriminare nu interzic
pretențiile cu privire la mai mult de un motiv, legislația
secundară a UE în prezent în vigoare oferă o mai bună protecție
împotriva discrimină rii rasiale și de sex decâ t împotriva
discrimină rii pe motive

de apartenență

religioasă

sau

convingeri, handicap, vâ rstă și orientare sexuală . Această
diferență în nivelul de protecție face dificilă abordarea cazurilor
de discriminare multiplă .
Legislația UE prevede:
• protecția împotriva discrimină rii rasiale;
• protecție mai puțin dezvoltată împotriva discrimină rii
sexuale;
• și nici o protecție împotriva discrimină rii pe motive de
apartenență religioasă sau convingeri, handicap, vâ rstă și
orientare sexuală .
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La nivel internațional, convenția cel mai recent adoptată ,
Convenția Organizației Națiunilor Unite (ONU) privind
drepturile persoanelor cu handicap (CRPD), este primul tratat
internațional

capabil

să

recunoască

în

mod

explicit

discriminarea multiplă în textul convenției. Toate statele
membre ale UE au semnat și doar două dintre acestea nu au
ratificat CDPD (septembrie 2016). În ceea ce privește un
Protocol opțional la CRPD, care permite persoanelor cu
handicap să facă revendică ri individuale, inclusiv pentru
discriminarea multiplă a Comitetului CRPD, 33 de state membre
ale UE au semnat și, pâ nă în septembrie 2016, 29 l-au ratificat.
În unele ță ri, o constatare de discriminare multiplă poate fi
luată în considerare la acordarea de compensații. Cu toate
acestea, legislația oferă rareori o definiție a discrimină rii
multiple sau orice orientă ri suplimentare cu privire la modul în
care să se ocupe de ea. Lipsa de claritate juridică este agravată
de lipsa de jurisprudență , atâ t la nivel național, câ t și european.
Singurele instanțe care par să se ocupe de discriminarea
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multiplă sunt instanțele de muncă la nivel național și nu există
nici o jurisprudență în ceea ce privește discriminarea multiplă
încadrată ca atare în domeniul asistenței medicale. Există o
lipsă de date statistice la nivelul UE cu privire la multiple
inegalită ți și, în special, o lipsă de date care să descrie
intersecția diferitelor motive.
In timp ce variabila sex și vâ rstă sunt înregistrate în mod
sistematic, date referitoare la etnie și dizabilitate (cum ar fi
modul în care societă țile se ocupă de diferite deficiente,
conform "modelului social" de dizabilitate) sunt rareori
colectate sistematic în sondajele naționale sau eșantioanele lor
nu sunt suficient de mari pentru a permite în continuare
dezagregarea datelor. Persoanele se confruntă , fie direct, ca o
formă de presupusă discriminare multiplă directă pe baza mai
multor motive sau ca o barieră în calea accesului la anumite
servicii, atunci câ nd au fost tratați în mod egal, dar inadecvat
pentru situația lor specifică .
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Unele dintre aceste bariere sunt: bariere de comunicare și
lingvistice, lipsa informațiilor cu privire la drepturile de
îngrijire și servicii, barierele organizaționale și accesibilitatea,
condițiile de muncă și de viață , culturale și bariere psihologice.
In timp ce aceste bariere au un impact recunoscut asupra
tuturor grupurilor care sunt protejate în mod specific prin lege
anti-discriminare, persoanele care împă rtă șesc mai mult de o
caracteristică protejată , cum ar fi vâ rsta, sexul, dizabilitatea și
etnia, se confruntă cu provocă ri complexe suplimentare.
Livrarea corespunză toare de servicii este adesea împiedicată de
servicii inadecvate sau non-existența unui interpret. Persoanele
aparținâ nd unor familii de imigranți, de exemplu, pot fi tratate
în același mod ca și persoanele nă scute în acea țară , dar, din
punct de vedere practic, în cazul în care nu pot comunica în mod
corespunză tor din cauza dificultă ților de limbă , există riscul ca
tratamentul pe care îl primesc să nu poată fi adecvat.
În timp ce barierele lingvistice sunt deosebit de relevante
pentru noii migranți, acestea se aplică și migranților în vâ rstă și
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femeilor migrante. Femeile imigrante au uneori mai multe
dificultă ți în procesul de învă țare a limbii, mai ales în cazul în
care acestea interacționează mai puțin cu societatea de masă , de
exemplu, pentru că ele sunt angajate numai în gospodă rie.
Migranții în vâ rstă care au învă țat și vorbit o a doua limbă de
zeci de ani pot pierde această capacitate din cauza anumitor
probleme de să nă tate, cum ar fi un accident vascular cerebral
sau demența.
Barierele financiare, în timp ce afectează

în general

persoanele cu resurse economice mai mici, afectează în mod
disproporționat migranții în vâ rstă sau cei cu un handicap, care,
în unele ță ri, nu ar putea fi eligibili pentru sistemele de alocații
specifice, cu excepția cazului în care dețin un permis de ședere
permanentă . Incapacitatea lor de a lucra și excluderea de la
sistemele de protecție socială înseamnă că ele se confruntă cu
obstacole financiare majore în accesul la servicii, cum ar fi
să nă tatea. Un alt factor care poate descuraja utilizarea
serviciului este lipsa de considerație pentru incluziune și
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practicile culturale ale grupurilor specifice intersectoriale.
Termenul "grupă intersecțională " se referă la persoanele care
au in comun mai mult de o caracteristică protejată . Femeile
migrante, și în special femeile musulmane, de exemplu, se pot
simți inconfortabil cu profesioniștii din domeniul să nă tații de
sex masculin și interpreți de sex masculin. Suedia pare a fi
singurul stat membru al UE, care abordează corespunză tor
această necesitate. În celelalte state membre ale UE, de multe
ori nu a existat suficient personal de sex feminin sau a existat
refuzul de a satisface preferințele utilizatorilor în acest sens.
"Prejudecă țile profesionale" specifice din partea profesioniștilor
au apă rut în ceea ce privește lipsa de competențe medicale și
culturale care au impact în grupuri intersectoriale specifice: de
exemplu, atunci câ nd se tratează femeile etnice minoritare cu
mutilarea genitală a feminină (FGM) cadrele medicale ar putea
întâ rzia tratamentul ginecologic, deoarece acestea nu știu cum
să trateze această condiție, în cele din urmă provocâ nd o
întâ rziere de tratament. O altă constatare importantă este faptul
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că incidentele de discriminare multiplă pot avea loc la diferite
niveluri:

membrii

populației

majoritare

pot

avea

comportamente discriminatorii față de membrii unei populații
minoritare; discriminarea poate avea loc, de asemenea, în
cadrul minorită ților. Un exemplu de discriminare multiplă din
cadrul minorită ților a fost menționat în legă tură cu femeile
musulmane că rora nu s-ar putea să li se permită să participe la
fizioterapie fă ră permisiune sau în prezența soților lor. O
combinație de acțiuni de că tre membrii minoritari și majoritari
ar putea duce la un tratament discriminatoriu. Familiile
anumitor comunită ți etnice minoritare migrante cu copii cu
dizabilită ți intelectuale pot încerca să le protejeze din cauza
stigmatului atasat la starea lor. Pe de altă parte, furnizorii de
servicii profesionale sau sociale nu pot oferi sprijin acestor
copii, deoarece ei presupun că ei sunt bine îngrijiți de că tre
familiile lor, sau pur și simplu pentru că nu au fost abordați
pentru a oferi asistență . Ascunși în propriile lor comunită ți
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astfel de copii sunt discriminați de două ori : de familia lor și de
că tre autorită țile care evaluează în mod greșit că totul este bine.

Provocări identificate în abordarea discriminării
simple și multiplei discriminări

Există o percepție larg ră spâ ndită a lipsei de eficacitate a
mecanismelor de recurs anti-discriminare atunci câ nd este
vorba de discriminarea multiplă . Foarte puține persoane au
spus că au depus o plâ ngere oficială , chiar dacă au crezut că au
fost discriminați. O astfel de reticență larg raspandită de a
depune o plâ ngere de discriminare, duce la raportarea redusă a
discrimină rii, și este rezultatul mai multor factori, care apar
adesea simultan. De exemplu, o lipsă de cunoștințe cu privire la
procedurile de depunere a plâ ngerilor disponibile în râ ndul
utilizatorilor de servicii; convingerea larg ră spâ ndită că
plâ ngerile au un efect redus sau deloc și că acestea, în general,
nu sunt "luate în serios"; teama exprimată de unii respondenți
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de represalii de că tre personal sau de autorită țile din domeniul
serviciilor, după efectuarea unei plâ ngeri; lipsa unor mecanisme
de recurs accesibile, atâ t în ceea ce privește barierele lingvistice
pentru migranți și lipsa de sprijin pentru persoanele cu
handicap, în cazul în care decizia de a depune o plâ ngere este de
obicei lă sată la bună voința îngrijitorului.

Instituționalizarea egalității multi-dimensionale
Statele membre ale UE ar trebui să încurajeze acțiunile pozitive
pentru persoanele care aparțin grupurilor expuse riscului de
discriminare intersecțională , astfel cum se prevede atâ t
Directiva privind egalitatea rasială

și Directiva privind

egalitatea ocuparea forței de muncă . Pentru a face acest lucru,
statele ar trebui:
• să se adapteze nevoilor femeilor care aparțin minorită ților
etnice care doresc să fie tratate de că tre personalul de sex
feminin;
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• să finanțeze programe mobile de asistență care să vizeze
diferite comunită ți etnice și grupuri - inclusiv pentru persoanele
în vâ rstă , femei și persoanele cu o varietate de tipuri de
handicap.
• să promoveze creșterea gradului de conștientizare a
drepturilor și a serviciilor disponibile;
• să aloce mai mult timp pentru consultă ri cu persoanele care
aparțin acestor grupuri, datorită nevoilor lor speciale.
• Statele membre ale UE ar trebui să gă sească modalită ți
adecvate de a garanta că toți cei care au nevoie de îngrijire sunt
tratați în mod egal și cu demnitate și respect.
• Ar trebui furnizate training-uri privind discriminarea și
discriminarea multiplă , competențe culturale și înțelegerea de
că tre profesioniști a dizabilită ților, eventual, într-un mod
obligatoriu.
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Accesul la justiție
Statele membre ale UE ar trebui să ia mă surile necesare pentru
a crește conștientizarea populației cu privire la existența și
funcționarea mecanismelor de reclamații disponibile, atâ t
pentru probleme de discriminare specifice. Organismele de
reclamații ar trebui să faciliteze accesul la sistemul de
reclamații pentru utilizatorii care au nevoi lingvistice specifice
și pentru cei care au un handicap.

Îmbunătățirea sistemului de colectare de date
Abordarea inegalită ților necesită colectarea și utilizarea datelor
repartizate în funcție de diferitele motive individuale de
nediscriminare. Există o lipsă de statistici viabile care să dea
imaginea completă a intersecției diferitelor motive.
Legislația secundară a UE în prezent în vigoare oferă o protecție
completă împotriva discrimină rii pe motive de rasă și origine
etnică și sex, deși UE se bucură de competență mult mai amplă a
legifera împotriva discrimină rii într-o serie de sectoare și într-o
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varietate de motive. Discriminarea pe motive de apartenență
religioasă sau convingeri, handicap, vâ rstă sau orientare sexuală
este interzisă numai în contextul ocupă rii forței de muncă .
Legislația UE nu protejează în prezent împotriva discrimină rii
pe mai mult de un motiv: o femeie cu un handicap care este
discriminată în accesul la asistență medicală pe motive de
dizabilitate și etnie poate pretinde numai o discriminare etnică .
Discriminarea

multiplă

și

intersecțională

recunoaște

complexitatea discrimină rii împotriva grupurilor vulnerabile.
Nu există nici o definiție stabilită de comun acord pentru aceste
concepte. discriminarea multiplă este înțeleasă ca un fenomen
care se poate manifesta în două moduri. În primul râ nd, există o
discriminare adă gată în cazul în care, de exemplu, o femeie
migrantă ar putea fi discriminată la locul de muncă din cauza
sexului ei și în momentul accesă rii asistenței medicale din cauza
etniei

sale.

În

al

doilea

râ nd,

există

discriminarea

intersecțională , în cazul în care două sau mai multe motive
interacționează în așa fel încâ t acestea sunt inextricabile. O
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femeie tâ nă ră poate, de exemplu, să se confrunte cu un
tratament discriminatoriu din partea angajatorilor ei, deoarece
ea este vă zută ca probabil să întrerupă munca pentru o
perioadă pentru a avea copii. Ea este discriminată , nu doar din
cauza vâ rstei ei - aceasta nu este o problemă care afectează toți
tinerii. Ea este discriminată nu doar din cauza sexului ei aceasta nu este o problemă care afectează toate femeile. Ea este
discriminată tocmai pentru că ea este în același timp tâ nă ră și
femeie. În timp ce acest exemplu se referă la suprapunerea de
vâ rstă și sex, există alte intersecții vulnerabile din motive, cum
ar fi intersecția de religie, de sex și etnie.
Discriminarea intersecțională se aplică atunci câ nd două sau
mai multe motive interacționează în așa fel încâ t acestea sunt
inextricabile. Există mai multe intersecții posibile, cum ar fi:
sexul și vâ rsta; sau religie, sex și etnie.

34

„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

Un model european de intersecționalitate
Legile UE și naționale dedicate anti-discrimină rii și egalită ții de
șanse s-au concentrat în mod tradițional pe motive unice
rezultâ nd în legile privind egalitatea de gen și acte de
discriminare de rasă . În special în ță rile nordice, sexul a fost un
teren privilegiat de protecție și o țintă a politicilor de egalitate.
Acest model unitar este în prezent contestat. UE a apă rut ca un
actor-cheie în a face presiuni pentru evoluțiile juridice și
politice în domeniul "discrimină rii multiple" în Europa. Ca și
concept, discriminarea multiplă recunoaște că oamenii pot fi
discriminați pe baza mai multor categorii .
În al doilea râ nd, discriminarea multiplă prioritizeaza un cadru
anti-discriminare pentru combaterea inegalită ților care se
intersectează . Schimbarea devine mai degrabă sistematică decâ t
aleatorie sau ad-hoc, cauzele instituționale și structurale ale
inegalită ții pot fi diagnosticate și abordate în mod colectiv și
instituțional. Datoria de a aduce o schimbare revine la
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instituțiile cu putere și capacitatea de a face acest lucru, și nu
este datoria victimei discrimină rii.
În al treilea râ nd, UE utilizează legislația secundară , mai
degrabă decâ t directivele cu caracter obligatoriu pentru a
interveni în acest domeniu. De exemplu, directivele de gen (ca
un exemplu de lege puternică ) sunt în continuare directive pe
baza unui singur motiv de discriminare și nu conțin dispoziții
privind discriminarea multiplă . Directivele care se ocupă cu
celelalte baze ale inegalită ții conțin referiri la discriminarea
multiplă recunoscâ nd modul în care sexul se intersecteaza cu
rasa si etnia. În mod similar, directivele privind egalitatea nu
impun ca legile privind egalitatea să fie unificate, dar alegerea
mijloacelor legislative utilizate în cadrul directivelor de
transpunere este lă sată la latitudinea statelor membre. În plus,
directivele UE impun ca statele membre să stabilească
organisme de promovare a egalită ții și să monitorizeze doar
două motive de discriminare, și anume sexul și rasa de origine /
etnie. Din nou, este la latitudinea statelor membre să aleagă
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dacă să monitorizeze discriminarea prin intermediul unuia sau
a mai multor organisme. Legislația secundară lasă mult spațiu
de manevră și interpretarea națională . Nu există nici un model
general european în ceea ce privește direcția în care ță rile să
continue și instituțiile de egalitate în statele membre sunt
caracterizate printr-o complexitate continuă . Acestea pot toate
evolua în direcții diferite în ceea ce privește intersectionalitatea.

Declarația ONU 1995 de la Beijing la a Patra Conferință
Mondială dedicată Femeii
Guvernele au decis că vor să își intensifice eforturile pentru a
asigura accesul egal pentru toate femeile și fetele la toate
drepturile omului și libertă țile fundamentale, datorită faptului
că se confruntă cu multiple obstacole în calea responsabiliză rii
și avansarea lor, din cauza unor factori, cum ar fi rasă , vâ rstă ,
limbă , etnie, cultură , religie sau 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 sunt adesea victime ale discrimină rii multiple"
(Considerentele 14 și respectiv 8)
- Obligația de a raporta, "în conformitate cu principiul integră rii
dimensiunii de gen", cu privire la impactul asupra femeilor și
bă rbaților (articolele 17 și 19, respectiv)
• Directivele de gen (2004/113 / CE și 2006/54 / CE)
• Nu se face referire la discriminarea multiplă
• Problema adaugată : niveluri diferite de protecție pentru
diferite motive
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Propunerea COM (2008) 426 pentru o directivă a
Consiliului privind punerea în aplicare a principiului
egalității de tratament între persoane, indiferent de
religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare
sexuală.
Expunere de motive: "Atenția a fost atrasă asupra necesită ții de
a combate discriminarea multiplă , de exemplu, prin asigurarea
de remedii eficiente. Aceste aspecte depă șesc domeniul de
aplicare al prezentei directive, dar nimic nu împiedică statele
membre să ia mă suri în aceste domenii ".

Amendamente propuse de Parlamentul European
În amendamentele sale la propunerea Comisiei Europene
pentru o Directivă Orizontală , Parlamentul European a propus
introducerea unor prevederi legislative de prevenire și
combatere a discriminării multiple și intersecționale. Acest
lucru ar reflecta mai corect experiențele victimelor, ar asigura
faptul că reclamanții pot ridica toate aspectele unei cereri de
discriminare multiplă într-o singură procedură și ar putea, de
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asemenea, ajuta la creșterea gradului de conștientizare a acestui
fenomen. Cu toate acestea, cererile de discriminare multiplă
care implică motive legate de sex ar putea fi în continuare
problematice în conformitate cu legislația UE, din cauza
domeniului de aplicare mai restrâ nsă a legislației în vigoare a
egalită ții între femei și bă rbați. Prin urmare, ar fi recomandabil
să se abordeze problema discrimină rii multiple într-un mod
uniform în legislația secundară a UE, în scopul de a spori
claritatea juridică . Statele membre ale UE, cu toate acestea, nu
ar trebui să aștepte o armonizare la nivelul UE, care să cuprindă
inclusiv discriminarea multiplă care implică motivul de
discriminare bazată pe sex, ci ar trebui să abordeze în schimb
discriminarea multiplă , la nivel național într-un mod eficient și
cuprinză tor.
Din cauza acordă rii unor compensații reduse în cazurile de
discriminare, presupusele victime ale discrimină rii inițiază
adesea alte tipuri de acțiuni juridice. Despă gubirile acordate în
cazurile de discriminare ar trebui să
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proporționale cu prejudiciul suferit. În general, o legislație care
prevede compensații mai mari, în cazuri de discriminare
multiplă , ar constitui un stimulent pentru victimele și avocații
acestora să urmă rească mai multe reclamații de discriminare în
fața instanțelor și, prin urmare, să facă legea antidiscriminare
mai eficientă .
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Capitolul 3 Concepte și legislație privind
discriminarea multiplă în relație cu
protecția victimei în statele donatoare studiu de caz Norvegia
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Egalitatea de gen
Norvegia este considerată a fi una dintre ță rile cele mai
avansate cu privire la egalitatea de gen din lume. Cu toate
acestea, o serie de provocă ri pentru egalitatea între femei și
bă rbați ră mâ n și noi probleme de gen apar la suprafață .
Politicile privind egalitatea de gen au fost mai mult sau mai
puțin integrate cu succes în multe domenii, în timp ce multe alte
zone sunt ră mase în urmă .
Strategia oficială norvegiană pentru a obține egalitatea între
bă rbați și femei, include atâ t integrarea dimensiunii de gen și
acțiuni specifice de gen. Ceea ce face aceste strategii de lucru
funcționale necesită cunoașterea perspectivei de gen, precum și
o abordare intersecțională - vă zâ nd modul în care se
intersectează cu sexul rasă , vâ rstă , sexualitatea etc. Multe
instrumente diferite sunt folosite în scopul de a obține
egalitatea de gen.
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Politici de gen
Politicile privind egalitatea de gen au fost mai mult sau mai
puțin integrate cu succes în urmă toarele domenii: familie și
relații; muncă , bună stare și economie; putere și luare a
deciziilor; educație și cercetare; criminalitate și violență ; pace și
dezvoltare; cultură , media și sport; și să nă tatea și drepturile de
reproducere. Alte domenii politice care sunt încă într-o fază
preliminară : transport și comunicații; finanţe; agricultură și
alimente; pescuit și afaceri maritime; petrol și energie; mediu.
Au fost luate o serie de mă suri pentru a se asigura bă rbaților și
femeilor un acces egal la învă ță mâ ntul superior, șanse egale de
participare la forța de muncă și în alegerea ocupației. Astă zi,
femeile și bă rbații au un nivel mai mult sau mai puțin egal de
educație și participarea femeilor la viața profesională a crescut
dramatic începâ nd cu anii 1960. Cu toate acestea, orientarea
spre atingerea unui acces egal la resurse este încă în mod clar
neterminat. Venitul femeilor încă se ridică la aproximativ 60 la
suta din cel al bă rbaților. Acest lucru se datorează în mare parte
segregă rii de sex pe piața muncii din Norvegia - cele mai multe
femei lucrează în sectorul public și cei mai mulți bă rbați în
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sectorul privat. Femeile însă rcinate sunt discriminate la locurile
de muncă , iar egalitatea de remunerare este în continuare un
obiectiv nerealizat. Această inegalitate în ceea ce câ știgă femeile
și bă rbații este strâ ns legată de nivelul scă zut al
antreprenoriatului în râ ndul femeilor comparativ cu bă rbații și
faptul că bă rbații dețin majoritatea pozițiilor-cheie de luare a
deciziilor politice, economice și de altă natură .
O serie de mă suri au fost luate de că tre guvernele succesive din
Norvegia spre susținerea familiilor cu două cariere. Dar,
eforturile implicate în facilitarea reconcilierii vieții profesionale
cu viața de familie sunt împiedicate de ceea ce este denumit în
continuare "deficitul de îngrijire" - diferența dintre nevoia de
îngrijire, câ t și disponibilitatea ofertei. Aranjamente de îngrijire
ale copiilor și a altor persoane aflate în întreținere sunt relativ
bune, dar nu suficient de bune. In plus, repartizarea
responsabilită ților în gospodă rie între populației masculină și
feminină este inegală - femeile încă mai fac cea mai mare parte a
sarcinilor în gospodă rie. De asemenea, acestea iau cea mai mare
parte concediului parental disponibil și care utilizează schema
de prestații în numerar.
Diversitatea stilurilor de viață post-moderne, de asemenea,
ridică noi probleme de gen, cum ar fi copilă rie dominată de
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parinti de sex feminin după separare, sau probleme cu care se
confruntă bă rbații care tră iesc în parteneriate de același sex în
stabilirea de familii care au copii.
Cu privire la problema îmbă trâ nirii, femeile, în general, tră iesc
mai mult decâ t bă rbații. Rata de fertilitate în Norvegia este
relativ mare în comparație cu alte ță ri occidentale.
Multe boli sunt de gen, ca urmare, nu numai a diferențelor
biologice dintre femei și bă rbați, dar, de asemenea, unui stil de
viață diferit și condițiilor socio-economice în care tră iesc
bă rbații și femeile. În domeniul să nă tă ții reproducerii, Norvegia
a fost prima care să recunoască dreptul femeilor de a lua decizii
cu privire la organismele lor, inclusiv libertatea de alegere în
ceea ce privește avortul. Există , totuși, mult de lucru în alte
domenii de sanatate. Multe boli la care femeile sunt predispuse
nu sunt prioritizate si tratamente pentru aceste boli sunt
subdimensionate în materie de resurse.
Violența bazată pe gen a câ știgat recunoașterea în societatea
norvegiană ca o problemă socială , cerâ nd atenția și
concentrarea autorită ților. Cu toate acestea, violența domestică ,
violul, prostituția și traficul de ființe umane continuă să fie
obstacole majore în calea egalită ții între femei și bă rbați. Autorii
actelor de violență pe bază de gen sunt în majoritate bă rbați și
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cele care intră sub incidența acestor forme de violență sunt în
mare parte femei. Norvegia a elaborat o serie de mă suri pentru
prevenirea acestor forme de violență , pentru protecția
victimelor, câ t și pentru a se ocupa de agresori. Există
adă posturi pentru femei bă tute, iar barbatii care sunt violenți
au acces la tratament și consiliere.
Problemele naționale de gen din Norvegia sunt mai mult sau
mai puțin aceleași ca și cele care se gă sesc pe plan internațional.
Norvegia își propune să integreze dimensiunea de gen în
politica externă norvegiană , în domeniile pă cii și reconcilierii și
a cooperă rii pentru dezvoltare.
Religia, cultura și sportul sunt toate domeniile care prezintă o
serie de provocă ri în curs la egalitatea de gen. Populația,
inclusiv problemele legate de imigrație și situația refugiaților și
a solicitanților de azil, este, de asemenea, o zonă cu o serie de
provocă ri pentru egalitatea între femei și bă rbați.

Perspective de gen
Competența în perspectiva de gen este necesară pentru punerea
în aplicare a strategiilor privind egalitatea de gen - integrarea și
acțiunile specifice. Perspectiva de gen analizează impactul de
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gen asupra oportunită ților, rolurile și interacțiunile sociale ale
oamenilor. Politicile, programele și legislația pot consolida
stereotipurile de gen, discriminarea sistemică și oportunită ți
inegale pentru femei și bă rbați. Pentru a evita menținerea
inegalită ților de gen sau crearea unora noi este necesară
cunoașterea unei perspective de gen. Cum sunt bă rbații și
femeile afectate de modifică rile propuse și / sau existente de
politici, programe și legislație? O analiză de gen contestă
noțiunea unei politici de gen neutru, care afectează pe toată
lumea în același mod, indiferent de sex. O perspectivă de gen
recunoaște potențialele diferențe de gen - de natura relațiilor
dintre femei și bă rbați și de situații sociale diferite, așteptă rile
lor de viață și de circumstanțele economice. Cel mai simplu mod
de a descoperi o perspectivă de gen este să privim statistic - câ t
de multe femei și câ ți bă rbați, fete și bă ieți sunt incluse într-o
politică ? Multe acțiuni specifice de gen sunt rezultatul
dezechilibrelor de gen în reprezentarea prezentată în statisticile
segregate de gen.
În alte ocazii perspectivele de gen nu sunt întotdeauna evidente.
În scopul de a identifica perspectiva de gen, este necesar să se
evalueze modul în care politicile, programele și impactul
legislației îl au atâ t direct, câ t și indirect, asupra vieții și
statutului atâ t pentru femei câ t și bă rbați. Aceasta cunoastere
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este o condiție prealabilă necesară pentru utilizarea strategiilor
de integrare a dimensiunii de gen.
Perspectivele de gen vor varia de la caz la caz, și multe agenții
si-au dezvoltat propriile evaluă ri sensibile de gen. O metodă
generală pentru identificarea perspectivelor de gen este metoda
suedeză 3R, care a fost dezvoltată de că tre Getrud Å strö m în
colaborare cu Asociația Suedeză A Autorită ților Locale.
3R reprezintă Reprezentare, Resurse Și Obiecte Reale.
Primul lucru care trebuie fă cut este de a aduna informații
cantitative despre Reprezentare și resurse în cazul concret câ t de multe femei și bă rbați, fete și bă ieți, sunt reprezentate, și
modul în care există resurse, cum ar fi banii, timpul și serviciile
distribuite între femei și bă rbați, baieti si fete? Al doilea lucru
este de a investiga Realia, care se ocupă cu întrebă ri calitative
cu privire la motivul pentru care situația arată așa. Această
metodă este, de asemenea, utilizată într-un Ghid Pentru
Egalitatea De Gen Din Municipalități Norvegiene.
Diferențele de gen și inegalită țile sunt adesea revelate prin
cercetare și statistici cu perspective de gen.
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O abordare intersecțională
O abordare a egalită ții de gen în raport cu alte categorii sociale
câ știgă încet teren în Norvegia, cum ar fi în raport cu rasa, clasa,
dizabilitatea, orientarea sexuală și vâ rstă . Această perspectivă ,
numită intersectionalitate își are ră dă cinile în feminismul
negru, reflectâ nd atâ t sistemele rasiale și genizate de opresiune.
Intersectionalitatea este încă și mai comună ca o abordare
teoretică în cadrul cercetă rilor decâ t în procesele politice.
Scopul unei abordă ri intersecționale este de a stabili asemă nă ri
și diferențe între sexe dar, de asemenea, să recunoască modul în
care diversitatea care provine din alte categorii sociale ne
afectează în diferite moduri. Cunoștințele obținute în urma unei
analize intersecționale pot fi folosite pentru a face instrumente
mai bine adaptate la punerea în aplicare a politicilor privind
egalitatea de gen.
Avocatul Poporului Anti-discriminare și Egalitate
Norvegian promovează egalitatea și combate discriminarea pe
criterii de sex, origine etnică , orientare sexuală , handicap și
vâ rstă . În conformitate cu obiectivele Avocatului o perspectivă
intersecțională este exprimată dacă : „Avocatul va vedea
diferitele motive discriminatorii în combinație cu unul cu altul,
și va dezvolta expertiza trans-sectorială și va avea capacitatea
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de a trata discriminarea multiplă ca o interfața dintre gen și alte
motive discriminatorii ."
Instituția a fost stabilită printr-un act al Parlamentului, la 1
ianuarie 2006 și este rezultatul unei fuziuni între fosta instituție
pentru egalitatea de gen și cea pentru combaterea discrimină rii
etnice. Intenția a fost de a stabili un singur organism puternic
pentru egalitate, care lucrează cu toate motivele protejate, în
toate domeniile în societate, și abordează de asemenea,
discriminarea multiplă . Mandatul a fost lă rgit cel mai recent de
la 1 ianuarie 2014 cu privire la discriminarea pe motive de
orientare sexuală , identitate de gen și de exprimare de gen în
toate domeniile societă ții.
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Domeniile de responsabilitate și temeiurile de investigare a
discrimină rii aflate în subordinea Avocatului sunt urmă toarele:
Domenii
acoperite

Gen
Egalitate de
gen
Origine
etnică și
rasială
Vâ rstă
Dizabilitate
Orientare
sexuală
Religie și
credințe

Locu
ri de
munc
ă

Educați
e

Locuinț
e

Protecți
e socială
și
sănătate

Bunuri
și
servici
i

Altele*

da
da

da
da

da
da

da
da

da
da

da
da

da

da

da

da

da

da

da
da
da

nu
da
da

nu
da
da

nu
da
da

nu
da
da

nu
da
da

da

da

da

da

da

da

Altele*- Vederi politice sau apartenența la sindicate sau patronate
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Activită ți în ultimii ani ai Avocatului Poporului

Activități care urmăresc
sprijinirea grupurilor
vulnerabile (de exemplu,
prin training-uri)
Activități care urmăresc să
sprijine angajatorii și
prestatorii de servicii (de
exemplu, prin training-uri,
materiale de îndrumare,
sprijin practic, etc.)
Activități de comunicare (de
exemplu, campanii de
sensibilizare)
Recomandări privind
problemele de discriminare
Publicații și rapoarte
Proiecte de cercetare
(inclusiv anchete)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

nu

da

da

da

da

da

nu

da

da

da

da

da

nu

nu

nu

nu

da

da

nu

da

da

da

da

da

nu
nu

da
nu

da
nu

da
nu

da
nu

da
da

Regimul Internațional al egalității de gen
Un regim internațional a egalită ții de gen a apă rut ală turi de
dezvoltarea Cartei Internațională a ONU pentru Drepturile
Omului. Regimul de egalitate de gen include norme, principii,
instrumente juridice și al mecanismelor de conformare. A fost
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important pentru dezvoltarea politicii privind egalitatea de gen
și a legislației în Norvegia, precum și în multe alte ță ri.
Carta Internațională a Drepturilor Omului este formată 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 recunoaște statutul de egalitate formală a bă rbaților și
femeilor:
"Orice persoană are dreptul la toate drepturile și libertățile
prevăzute în prezenta Declarație, fără deosebire de orice fel, cum
ar fi rasa, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau de altă
natură națională sau origine socială, avere, naștere sau orice altă
situație . "
Carta Internațională a Drepturilor Omului asigură bă rbaților și
femeilor:
• dreptul la integritatea corporală și de autonomie
• dreptul de a vota
• dreptul de a ocupa o funcție publică
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• dreptul de a lucra
• dreptul la salarii echitabile
• dreptul la proprietate
• dreptul la educație
• drepturile conjugale
• drepturile pă rintești
• drepturile religioase
• dreptul de a servi în armată
• dreptul de a încheia contracte juridice
Cu toate acestea, genul neutru al regimului ONU privind
drepturile omului pă rea inadecvat pentru a aborda problema
drepturilor omului în cazul femeilor în mod corespunză tor.
Convenția ONU din 1978 privind eliminarea tuturor
formelor de discriminare față de femei (CEDAW) marchează
o etapă importantă în procesul de construire a regimului de
egalitate între femei și bă rbați. CEDAW a fost instrumentul
internațional în primul râ nd din punct de vedere juridic pentru
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protecția drepturilor femeilor. Este primul tratat internațional
care abordează în mod cuprinză tor drepturile fundamentale ale
femeilor în politică , asistență medicală , educație, economie,
ocuparea forței de muncă , drept, proprietatea și că să toria și
relațiile de familie. CEDAW definește discriminarea femeilor ca:
"Orice distincție, excludere sau restricție făcută pe baza de sex,
care are ca efect sau scop să compromită sau să anihileze
recunoașterea, beneficiul sau exercitarea de către femei,
indiferent de starea civilă, pe baza egalității între bărbați și
femei, a drepturilor și libertăților fundamentale în domeniul
politic, economic, social, cultural, civil sau oricare altul."
(Articolul 1)
În plus, convenția a recunoscut că dreptul legal, nu este
suficient, dar că egalitatea de gen trebuie să fie promovat prin
intermediul unor acțiuni specifice de gen în cazul în care
obiectivul egalită ții de gen trebuie să fie realizat.
CEDAW, dincolo de propriul să u mandat, a crescut atenția
acordată problemelor de gen, în general, în cadrul ONU pentru
drepturile omului. S-au stabilit o serie de proceduri speciale
referitoare la unită țile de egalitate de gen și egalitatea de gen în
cadrul ONU. Conferințele Mondiale prin documentele lor finale
publicate au fost, de asemenea importante să dezvolte în
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continuare normele internaționale privind egalitatea de gen și
standardele. Ultima dezvoltare în regim internațional cu privire
la egalitatea de gen este Rezoluția Consiliului de Securitate
1325 privind femeile, pacea și securitatea, care solicită
protecția deplină a femeilor în ră zboaie și conflicte, impunitatea
pentru violența pe motive de gen, precum și pentru participarea
femeilor la toate nivelurile proceselor de pace .

Rolul societății civile
Activitatea de implicare și de advocacy desfă șurate de
societatea civilă a fost în general motivul pentru ră spâ ndirea
normelor privind egalitatea de gen. ONG-urile și cercetă torii atâ t la nivel național și internațional - sunt actori importanți în
furnizarea de cunoștințe cu privire la aspectele de gen și limbaj
și argumente pentru noile norme de gen.
Societatea civilă generează , de asemenea, un sprijin public prin
advocacy, precum și prin responsabilizarea guvernelor la
standardele și acordurile pe care le-au fă cut deja. În Norvegia,
ONG-urile, cercetă torii și statul au format o serie de alianțe
fructuoase. Pe plan internațional, Norvegia a sprijinit deseori
ONG-urile transnaționale în elaborarea politicilor de gen.
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Organizațiile de femei au introdus egalitatea de gen pe agenda
politică , punâ nd în discuție factorii care contribuie și mențin
diviziunile în societă țile noastre între sfera publică și privată ,
între locul de muncă și de îngrijire plă tit și neplă tit, între
egalitate și inegalitate.
Noile mișcă ri de femei au apă rut la sfâ rșitul anilor 1960 și
începutul anilor 1970 ca un avertisment în forță al femeilor și a
luptei lor împotriva opresiunii, și pentru un loc egal pentru
femei în societate. Activistele feministe s-au focalizat și asupra
altor probleme, conducâ nd la creșterea gradului de
conștientizare cu privire la diferitele domenii în care femeile
erau tratate diferențiat și au adus aceste probleme în
dezbaterea publică și de multe ori în mass-media. Aceste
organizații au fost, de asemenea spații importante în care
femeile și-au dezvoltat abilită ți organizatorice și de lobby.
Paralel cu această re-vitalizarea în organizațiile de femei,
cercetatorii de sex feminin a început să colecteze statistici și
date, și au documentat statutul secundar al femeilor în
societate. Cercetarea feministă a ară tat că societatea norvegiană
este segregată pe marginea aspectelor de gen.
Unele activiste pentru femei a intrat în politică , altele au intrat
în cercetare, iar unele au fost active în toate cele trei domenii.
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De-a lungul anilor, a fost produs un numă r mare de cercetă tori
de gen. Ș i pornind de la informațiile din activitatea de cercetare
a femeilor și organizațiilor de femei, femeile din politică au
ridicat aceste probleme în Parlament și au adus schimbă ri în
lege.
Deși au existat frustră ri și dezacorduri de-a lungul drumului, se
poate spune în general că s-a dezvoltat o relație destul de bună
între organizațiile neguvernamentale și autorită țile din
Norvegia. Și o dată cu acest pas, a fost dezvoltată o cooperare
fructuoasă și un dialog deschis, demn de o democrație
funcțională , între cercetare, organizații non-guvernamentale și
instituțiile statului.
Mass-media joacă , de asemenea, un rol important în creșterea
problematicii de gen în cadrul dezbaterii publice, care este la
râ ndul ei importantă pentru crearea și formare de valoril în
societate.

Legislație
Constituția norvegiană este neutră în formularea sa de gen.
Aceasta nu conține prevederi explicite privind egalitatea de gen
sau interdicții împotriva discrimină rii de gen. Aceste domenii
sunt reglementate de Legea privind egalitatea gen norvegiană .
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Legea a intrat în vigoare în 1979 și a fost ulterior modificată de
mai multe ori, cel mai recent în 2005. Egalitatea de gen este, de
asemenea, prezentă în mod explicit, în alte acte și regulamente
norvegiene.
Norvegia sprijină promovarea egalită ții de gen la nivel
internațional. Norvegia a ratificat toate tratatele privind
drepturile omului și acordurile internaționale care asigură o
bază legală pentru a pune capă t discrimină rii de gen și a
încă lcă 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 fost semnată în 2011, dar
nu ratificată . Cea mai importantă convenție este Convenția
privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de
femei (CEDAW), adoptată în 1979. Norvegia raportează
periodic comitetului CEDAW cu privire la situația actuală în
ceea ce privește egalitatea de gen în țară , precum și cu privire la
mă surile fiind puse în aplicare de guvern pentru promovarea
egalită ții de gen. Fiind încorporată în drepturile omului, CEDAW
are prioritate față de alte legislații, în caz de conflict.
Legea privind egalitatea de gen
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Legea privind egalitatea de gen a fost adoptată de că tre
Parlament în 1978. Legea promovează egalitatea de gen și are
ca scop în special îmbună tă țirea poziției femeilor. Femeile și
bă rbații trebuie să se acorde șanse egale în educație, ocuparea
forței de muncă și avansarea culturală și profesională . Legea se
bazează pe principiul nediscrimină rii, care reprezintă piatra de
temelie și baza pentru promovarea egalită ții de gen. Actul a fost
revizuit în 2013, dar nu a fost tradus în limba engleză .
Legea împotriva discriminării vis a vis de orientarea
sexuală
Legea privind interzicerea discrimină rii pe criterii de orientare
sexuală , identitatea de gen și de exprimare de gen a intrat în
vigoare la 1 ianuarie 2014. Acesta se aplică tuturor domeniilor
societă ții în afară de viața de familie și sfera privată . Data
intră rii în vigoare: 2013
Legea privind un program de introducere și instruire în
limba norvegiană pentru imigranții nou-sosiți
Un program introductiv adaptat în mod individual pentru
imigranții nou-sosiți oferă competențe de bază în norvegiană și
oferă o perspectivă în societatea norvegiană . Conform notelor
pregă titoare prezentei legi, aceasta are ca obiectiv asigurarea
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condițiilor necesare care să le permită femeilor să participe pe
piața muncii, un sprijin economic este oferit pe bază
individuală , iar această mă sură subliniază , de asemenea,
importanța independenței economice a femeilor. Finalizarea
programului poate, pe termen lung, să influențeze o cerere de
cetă țenie. Data intră rii în 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
Această circulară oferă linii directoare privind prelucrarea
cererilor de permise de ședere în mod independent, în
conformitate cu secțiunea de Imigrare Legea 53. Data intră rii în
vigoare: 2012
Egalitatea de gen în educație
Egalitatea de gen este parte integrantă a Legii învă ță mâ ntului,
în partea generală a curriculum-ului, precum și în cadrul/
diferitelelor aspecte ale curriculei de învă ță mâ nt. Data intră rii
în vigoare: 2013
Dreptul la educație
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Toate fetele și bă ieții au un drept egal la educație, indiferent de
mediul social și cultural, sau nevoile speciale. Învă ță mâ ntul
obligatoriu durează pâ nă câ nd elevul a terminat al zecelea an de
școlarizare. Tinerii care au absolvit școala primară și secundară
inferioară sau echivalentă de școlarizare au, la cerere, dreptul la
trei ani cu normă întreagă de învă ță mâ nt secundar superior.
Data intră rii în vigoare: 2000
Legea cu privire la universități și colegii universitare - în
ceea ce privește numirile și consilii de numire
Publicitatea și ocuparea posturilor didactice și de cercetare sunt
reglementate de secțiunea 6-3: "Dacă un sex este în mod clar
sub-reprezentat în categoria postului sau în domeniul în cauză ,
cererile de la membrii acelui sex sunt fă cute în mod specific. "
Pentru universită ți și colegii universitare, secțiunea 6-3 (3)
spune că : "Atunci câ nd se realizează o evaluare de specialitate,
ambele sexe sunt reprezentate în râ ndul experților." În egală
mă sură , chestiunea egalită ții de gen trebuie să fie luată în
considerare la angajare. Secțiunea 44 h spune "că mediul de
învă țare este bine adaptat pentru studenții de ambele sexe."
Data intră rii în vigoare: 2005
Legislația cu privire la reprezentarea ambelor sexe în
consiliile de administrație
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Legislația norvegiană asigură echilibrul între sexe în consiliile
de administrație în cadrul societă ților pe acțiuni. Cerința legii
reprezentă rii de gen este faptul că ambele sexe sunt
reprezentate în consiliile de administrație ale companiei cu 40
la suta. Data intră rii în vigoare: 2011
Drepturile părinților copiilor mici
Această broșură explică drepturile statutare ale pă rinților în
ceea ce privește sarcina, nașterea și adopția și atunci câ nd copiii
sunt mici. Data intră rii în vigoare: 2007
Cota Tatălui
Începâ nd cu 1 iulie 2014, cotele maternale și cotele paternale
sunt de zece să ptă mâ ni pentru fiecare în perioada de beneficii
totale (49/59 să ptă mâ ni). În cazul în care tată l nu utilizează
cota paternală , aceste să ptă mâ ni de concediu expiră de obicei.
Originală de patru să ptă mâ ni, cota de paternitate a fost
introdusă în 1993, iar scopul să u este de a consolida relația
tată lui cu copilul. Acesta a fost extinsă treptat pâ nă la 14
să ptă mâ ni (pentru fiecare pă rinte), dar a redusă la 10
să ptă mâ ni de la schimbarea de guvern în 2013. Data intră rii în
vigoare: 2014
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Schema de asigurări sociale din Norvegia
Broșură privind principalele sisteme de asigură ri sociale
generale din Norvegia, care sunt Schema asigură rilor naționale,
Schema de alocații de familie și a sistemului de numerar
beneficiu pentru familii cu copii mici. Data intră rii în vigoare:
2014
Legea mediului de lucru
Noile reglementă ri anti-discriminare adă ugate la Legea privind
Mediul de lucru protejează împotriva discrimină rii legate de
piața muncii pe baza de gen și origine etnică , etc., precum și pe
motive de handicap, orientare sexuală , vâ rstă și convingere
politică . Legea asigură , de asemenea, angajaților dreptul la
concediu în timpul sarcinii și al nașterii. Data intră rii în vigoare:
2005
Legea prestațiilor în numerar
Schema de prestații în numerar oferă o remunerație în numerar
pă rinților care aleg să aibă grijă de copiii lor la domiciliu, în loc
de plasarea lor într-o gră diniță . Aranjamentul, de la
introducerea sa în 1998, a fost o chestiune mult și vehement
dezbă tută . Întrebă rile ridicate sunt în mare mă sură în domeniul
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egalită ții de gen, cum ar fi, în cazul în care mă sura ar putea
împiedica progresul în realizarea egalită ții de gen, deoarece este
în mare parte utilizată de femei, care fac uz de această ofertă .
Data intră rii în vigoare: 1998
Legea Căsătoriei
Acest act legislativ reglementează contractul de că să torie în
Norvegia. Modifică rile în legea că să toriei au fost adoptate de
Parlamentul norvegian (Stortinget) la 17 iunie 2008.
Amendamentul oferă persoanelor lesbiene si barbatilor gay
dreptul de a intra în că să torie pe aceeași bază ca și
heterosexualii. Amendamentele au intrat în vigoare la 1
ianuarie 2009. Data intră rii în vigoare: 2009
Legea pentru copii
Legea reglementează , printre alte lucruri condițiile de
maternitate și de paternitate. Data intră rii în vigoare : 1981
Legea privind drepturile celui mai mare copil (Odelsloven)
Legea acordă preferință rudelor în ceea ce privește proprietatea
fermei și oferă celui mai mare copil, indiferent de sex (pana in
1974 cel mai mare bă iat), prima alegere în preluarea fermei.
Dar, cercetă rile arată că pă rinții încurajează bă ieții mult mai
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frecvent decâ t fetele să își exercite drepturile și să preia ferma.
Este o provocare pentru politicile agricole pentru a motiva
fetele să facă alegeri conștiente și să utilizeze drepturile lor
allodiale. Legea este menționată în al doilea raport național al
Norvegiei privind Follow-up al Națiunilor Unite "a patra
Conferință mondială privind femeile, Beijing 1995. Data intră rii
în vigoare: 2013
Reprezentarea ambelor sexe în toate comitetele oficiale
etc. (Secțiunea 21)
Legea privind egalitatea de gen prevede ca fiecare gen este
reprezentat cu cel puțin 40 la sută din membrii tuturor
comisiilor oficiale, consilii de administrație, consilii, delegații,
etc formate din patru membri sau mai mult. Comitetele etc. aleși
prin reprezentare proporțională sunt scutite. Data intră rii în
vigoare: 2005
Reguli de gen reprezentare în Legea administrației publice
locale din 2005
Ca urmare a reglementă rilor emise în conformitate cu Legea
administrației publice locale, prevederile referitoare la
reprezentarea ambelor sexe în comitetele oficiale la nivel
municipal și județean acum se regă sesc în Legea administrației
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publice locale. În conformitate cu § 37 și § 38 din lege, sexul ar
trebui să fie luat în considerare atunci câ nd este stabilit
organismul. Data intră rii în vigoare 1992
La data de 20 decembrie 2005, Parlamentul a adoptat o
prevedere penală privind abuzul domestic (secțiunea 219
din Codul penal).
Prevederea a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2006. În
noua prevedere, terorizarea pe termen lung și abuz de că tre un
agresor al unor rude apropiate constituie aspectul penal al
faptei. Dispoziția penală va consolida statutul juridic al femeilor,
deoarece femeile sunt principalele victime ale violenței
partenerului intim. Data intră rii în vigoare 2005
Condiții pentru o perioadă de reflecție și de ședere
temporară în Norvegia
Victimelor traficului de ființe umane care nu sunt în mod legal
cu domiciliul în Norvegia, li se poate acorda o perioadă de
reflecție de cel puțin 45 de zile. Acest lucru înseamnă că orice
ordin de respingere și de expulzare poate fi suspendat. Pragul
pentru acordarea unei perioade de reflecție este în mod
intenționat scă zut. Este suficient ca persoana în cauză se
presupune a fi o victimă a traficului de ființe umane și trebuie să
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fie dispuse să accepte ajutor și informații. Data intră rii în
vigoare: 2004
Legea cu privire la Centrele municipale pentru servicii de
criza (adăposturi)
Legea a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2010. Scopul legii este de
a asigura furnizarea unui serviciu bun și a unui centru
cuprinză tor de criză pentru femei, bă rbați și copii care sunt
supuși la violența în familie sau amenințați cu o astfel de
violență . Municipalitatea va asigura furnizarea unui serviciu de
de tip centru de criză , care poate fi utilizată de că tre persoanele
care sunt supuse violenței în familie sau amenințate cu o astfel
de violență și care au nevoie de consiliere sau cazare temporară
în condiții de siguranță . Persoanele fizice pot contacta serviciul
de centru de criză , fă ră o sesizare sau o programare. Data
intră rii în vigoare: 2010
Orientări etice pentru angajații din administrație care
interzic cumpărarea și acceptarea de servicii sexuale
În octombrie 2002, guvernul norvegian a hotă râ t să introducă
orientă ri etice pentru funcționarii publici care să interzică
achiziționarea și acceptarea serviciilor sexuale. Motivele pentru
această rezoluție sunt problemele tot mai mari reprezentate de
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prostituția internațională și traficul de femei și copii în scopuri
sexuale. Data intră rii în vigoare: 2002
Legea cu privire la Avort
Dreptul femeilor de a alege să facă un avort este reglementat
prin legea privind întreruperea sarcinii din 1975. Atunci câ nd a
fost introdusă legea, femeia trebuia să completeze o cerere, apoi
o comisie de medici să decidă în cazul în care un avort ar putea
fi acordat sau nu. În 1978, femeilor li sa acordat dreptul de a
decide dacă să pună capă t sarcinii lor sau nu. Acest drept este
limitat în timp, și este valabil pâ nă la sfâ rșitul celei de a
două sprezecea să ptă mâ ni de sarcină . Data intră rii în vigoare:
1975
Legea privind drepturile omului
Legea privind drepturile omului se referă la consolidarea
drepturilor omului în dreptul norvegian. Data intră rii în
vigoare: 1999
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Legea de control al marketingului
Legea prevede că "Cel ce se ocupă de marketing și designer-ul
campaniei de piață se asigură că marketingul nu intră în conflict
cu egalitatea dintre sexe și că nu exploatează corpul unuia
dintre sexe sau
transmite o evaluare ofensatoare sau
derogatorie vis a vis de femei sau bă rbați ". Data intră rii în
vigoare: 2009
Câteva cifre si statistici cu privire la egalitatea de gen în
Norvegia -2014
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Infracțiunile și violența
Infracțiunile sunt o zonă strict legată de gen. Aproape 10 la suta
din populatia de sex masculin în Norvegia peste vâ rsta de
ră spundere penală a fost înregistrată pentru una sau mai multe
infracțiuni în 2012. Proporția corespunză toare pentru femei a
fost ceva mai mult de 3 la suta. Cele mai multe dintre ele, în
special femeile, au comis infracțiuni mai puțin grave. Femeile
primesc, de asemenea, mai puține pedepse cu închisoarea.
Violență este o infracțiune în Norvegia. Violența bazată pe gen
cuprinde o gamă largă de încă lcă ri ale drepturilor omului,
inclusiv abuz sexual, viol, violență domestică , agresiune sexuală
și hă rțuire, trafic și prostituția femeilor și copiilor, precum și
mai multe practici tradiționale dă ună toare.
Cea mai mare parte a femeilor sunt victime ale violenței bazate
pe gen. Pe parcursul anului 2012, s-au raportat un total de 2557
de cazuri de maltratare în relațiile familiale. 77 la sută dintre
victimele violenței în familie, inclusiv violența severă în familie,
au fost femei. Si 85 la sută dintre victimele infracțiunilor sexuale
erau femei. Un total de 4718 infracțiuni sexuale au fost
raportate la poliție în 2013; cu 2,5 la sută mai mult decâ t în anul
precedent.
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În Norvegia, mișcarea feministă și cercetă toarele au jucat
împreună un rol activ în plasarea problemei pe agenda sociopolitică . Și violența bazată pe gen a câ știgat treptat
recunoașterea ca o problemă socială gravă și o problemă de
interes pentru stat. Violența bazată pe gen, reflectă și
consolidează inegalită țile dintre bă rbați și femei, compromite
să nă tatea, demnitatea, securitatea și autonomia victimelor sale.
Violența împotriva femeilor și a copiilor este acum recunoscută
ca un obstacol în calea realiză rii egalită ții de gen în Norvegia. În
prezent, violența bazată pe gen se concentrează asupra
aspectelor ce privesc etnia, orientarea sexuală , vâ rstă și
dizabilită ți.
Guvernul norvegian este în curs de dezvoltare și elaborarea de
mă suri de eliminare și prevenire a violenței bazate pe gen. Au
fost dezvoltate mai multe planuri de acțiune. În implementarea
unei abordă ri holistice, coordonate și integrate pentru
activitatea împotriva violenței bazate pe gen, atenția trebuie să
se acorde agresorilor.
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Discriminarea multiplă în legislația din Norvegia
Politicile de egalitate de influență europeană în Norvegia sunt în
prezent în procesul de revizuire a legislației și de aplicare a
egalită ții de că tre organismele lor.
Dezbaterea politică a fost caracterizată de dorința de a
armoniza mă surile de combatere a discrimină rii pe diferite
motive de inegalitate, pentru a simplifica legislația complexă și
pentru a combate discriminarea multiplă . Au fost analizate
puterile și poziția acestor agenții de promovare a egalită ții și a
legilor, precum și poziția acestora vis a vis de intersecționalitate
sau a egalită ții multidimensionale.
Cele două directive UE în domeniu, Directiva privind egalitatea
rasială (2000/43 / CE) și Directiva privind egalitatea ocuparea
forței de muncă (2000/78 / CE), au schimbat legile antidiscriminare ale ță rilor. Norvegia (1998) a adoptat legislația
anti-discriminare care interzice discriminarea pe mai multe
criterii. Norvegia a adoptat Legea împotriva discrimină rii etnice
în 2006. Domeniul de aplicare al acestei legislații a fost, totuși,
prelungită cu transpunerea directivelor UE. Anterior, Norvegia
s-a ocupat de aceste forme de discriminare, prin dispoziții de
drept penal. Directivele UE au dus la legi separate, anti74
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discriminare. Mă sura a de a recunoaște mai multe motive de
inegalitate a reprezentat o consolidare clară a protecției în baza
orientă rii sexuale, de vâ rstă și handicap. Arhitectura pentru
agențiile de aplicare pentru rasă și origine etnică a fost extins
prea în Norvegia. În Norvegia, Avocatul Poporului cu privire la
Egalitate și Discriminare este primul organism de aplicare în
care acționează împotriva discrimină 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-discriminare etnică (2013)
Legea privind Anti-discriminarea pe motive de accesibilitate
(2013)
Legea cu privire la mediul de lucru (2013)
Legea cu privire la anti-discriminare pe motive de orientare
sexuală (2013)
Legea Avocatului Anti-discriminare (2005)
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În luna noiembrie 2015 a apă rut o nouă propunere pentru
introducerea a unui cadru global pentru combaterea
discrimină rii.
Această propunere este realizată pentru un cadru juridic
cuprinză tor pentru combaterea discrimină rii, adică : un
instrument juridic - a fost din nou prezentat și trimis pentru
audieri publice. Noua propunere urmeaza liniile principale ale
unei propuneri similare fă cută în iulie 2009 de că tre o comisie
stabilită de că tre guvern, și, de asemenea, se bazează pe
trimiterile ulterioare realizate din organisme consultative,
inclusiv societatea civilă . După cum a existat o revizuire și
reactualizare a tuturor legilor de discriminare în 2013 (în
vigoare începâ nd cu 1 ianuarie 2014), propunerea legislativă
actuală conține câ teva elemente noi, așa cum este în realitate o
aliniere a cinci proiecte de lege existente într-un singur
instrument juridic.
Propunerea în ansamblu conține câ teva elemente noi, care nu
sunt deja o parte a aplică rii legislative existente. Discriminarea
multiplă / intersectionalitatea va fi în mod expres incluse în
noua legislație.
Prezenta propunere nu tratează mecanismele de punere în
aplicare, și, ca atare, nu abordează problema-cheie în Norvegia
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privind combaterea discrimină rii; accesul la justiție și remedii
concrete în cazurile în care are loc o discriminare.
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Capitolul 4 Concepte și legislație privind
discriminarea multiplă în relație cu
protecția victimei în statele donatoare studiu de caz Islanda
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Contextul general
Populația Islandei este în mare parte omogenă și
monoculturală . Din punct de vedere istoric, discriminarea cea
mai pronunțată a fost pe motive de gen. Cu toate ca femeile din
Islanda se bucură de un standard relativ ridicat de egalitate,
există încă o dihotomie care poate fi demonstrată între nivelul
ridicat de educație și califică ri și statutul lor pe piața forței de
muncă și a societă ții în ansamblu.
In ultimii ani, un dialog consolidat drepturile omului a adus
poziția diferitelor grupuri vulnerabile și minorită ți în prim-plan.
Cu toate acestea, un studiu recent privind atitudinile față de
egalitatea și discriminarea la locul de muncă relevă faptul că
86% dintre cei chestionați au considerat că oamenii au fost
discriminați pe unul dintre urmă toarele motive: sex (63,8%),
origine națională (55,1%), vâ rsta (44,1 %), invaliditate (38,6%),
rasa (38,8%), orientare sexuală (22,4%) și religie / convingeri
(20,5%).
Statutul juridic oficial al persoanelor cu dizabilită ți este bună ,
deși, în practică , ei suferă în mod obișnuit o discriminare în ceea
ce privește dreptul la educație, locuințe și participarea la viața
publică , și formează o mare parte dintre cei care tră iesc în
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să ră cie. În conformitate cu organizarea și conducerea
drepturilor persoanelor cu handicap, prestațiile de invaliditate
nu sunt adecvate pentru o viață demnă , și doar un sfert din
persoanele cu handicap sunt încadrate în muncă . Construcțiile
și planificarea clă dirilor publice necesită reglementă ri ca să fie
accesibile. Statul va trebui să -și mă rească finanțarea pentru
aceste servicii și să facă modifică ri legislative pentru a defini
ceea ce constituie drepturi minime și servicii adecvate atunci
câ nd vine vorba de dreptul de a beneficia de interpretare
lingvistică prin semne.
Imigranții din prima și a doua generație au reprezentat
aproximativ 10% din populație la 1 ianuarie 2015, cu polonezii
care constituie de departe cel mai mare grup - aproximativ 3%
din populație. Anii de dezvoltare înainte de pră bușirea
financiară din 2008 au înregistrat o creștere fă ră precedent a
imigrației, iar la un moment dat lucră torii stră ini au constituit
10% din forța de muncă . Majoritatea erau bă rbați angajați în
industria construcțiilor. Mulți au pierdut locurile de muncă și, ca
urmare a crizei economice, mai mulți imigranți sunt acum
șomeri. Există indicii că numă rul de imigranți care caută
asistență de caritate este în creștere, printre alte motive,
deoarece aceștia nu sunt informați în mod corespunză tor cu
privire la serviciile de asistență socială publice.
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Legislația principală
Islanda este parte la Acordul privind Spațiul Economic
European (SEE) și este, prin urmare, obligată să adopte acquisul UE referitoare la piața unică . Directivele 2000/43 / CE și
2000/78 / CE nu au fost încorporate în Acordul privind SEE și,
prin urmare, nu au fost transpuse în dreptul intern. Comisia
Europeană nu consideră că legislația islandeză ca fiind în
conformitate cu directivele, și că "nici o protecție detaliată
împotriva discrimină rii nu este asigurată pe piața forței de
muncă și nici nu există nici o legislație cuprinză toare în vigoare
care interzice discriminarea pe motive de origine rasială sau
etnică din afara pieței forței de muncă ".
Motivele de discriminare reglementate în Constituția islandeză
sunt de sex, religie, opinie, origine națională , rasă , culoare,
starea financiară și ascendență . Lista este neexhaustivă ,
deoarece, de asemenea, se prevede că se asigură egalitatea în
fața legii și fă ră discriminare, indiferent de motivele menționate
mai sus, dar, de asemenea, independent de "alt statut", care
poate fi interpretat ca incluzâ nd vâ rsta.
Singura legislație anti-discriminare cuprinză toare în vigoare
este Legea cu privire la egalitatea statutului și drepturile
egale de femei și bărbați Nr 10/2008 (Legea privind
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egalitatea de gen), care este în mare mă sură , în conformitate cu
acquis-ul Uniunii Europene. Anti-discriminarea în alte domenii
este elementară și fragmentată , deoarece doar câ teva dispoziții
generale de drept care rezultă din prevederea egalită ții
constituționale sunt în vigoare. Dispozițiile privind egalitatea
și / sau anti-discriminare în ceea ce privește motivele
enumerate în Directivele 2000/43 / CE și 2000/78 / CE, pot fi
gă site în legile privind afacerile persoanelor în vâ rstă , precum și
legile de modificare a legislației pentru a elimina discriminarea
împotriva homosexualilor și a persoanele transgender.
Legea privind afacerile persoanelor cu handicap, garantează ,
printre altele, dreptul la egalitate, dreptul de a primi asistență
pentru a fi permis să tră iască și să lucreze în societate, precum
și dreptul la serviciile naționale și municipale generale, precum
și accesul la spațiile publice . Legea prevede, de asemenea,
pentru mă suri de acțiune pozitivă : persoanele cu handicap
trebuie să aibă prioritate față de alți solicitanți de locuri de
muncă la guvern atunci câ nd acestea sunt la fel de calificate.
Pregă tirile pentru ratificarea Convenției ONU privind drepturile
persoanelor cu handicap sunt în curs de desfă șurare.
Convenția europeană a drepturilor omului, care a fost
încorporată în dreptul intern, prevede că exercitarea
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drepturilor și libertă ților recunoscute în ea trebuie să fie
asigurată fă ră nici o discriminare.
Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului a fost, de
asemenea, încorporată în legislația națională , care stabilește
dispoziții similare. Codul penal general, Legea privind
procedura administrativă și actele privind școlile primare,
media și servicii poștale și municipale conțin, de asemenea,
dispoziții care ating egalită ții și nediscrimină rii.
In plus, Legea privind Acordul privind SEE interzice
discriminarea bazată pe cetă țenie în raport cu prevederile
acordului și transpunerea directivelor UE relevante a condus la
interzicerea discrimină rii în ceea ce privește ocuparea forței de
muncă temporare și cu fracțiune de normă vs ocuparea forței de
muncă cu normă întreagă .

Lista legislației principale de transpunere și de punere
în aplicare a directivelor
Tabel cu legislația relevantă care conține prevederi împotriva
discrimină rii în domenii legate de directive.


Constituția Republicii Islanda nr 33/1944 din 17.6.1944,
intrarea în vigoare a 17.6.1944, cele mai recente
modifică ri 18.7.2013. Motive acoperite: sex, religie,
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opinie, origine națională , rasă , culoare, starea financiară ,
descendență sau alt statut.


Legea care încorporează Convenția europeană a
drepturilor omului în dreptul intern nr 62/1994 din
19.5.1994, intrarea în vigoare a 30.5.1994, cele mai
recente modifică ri 1.6.2010. Motive acoperite: sex, rasă ,
culoare, limbă , religie, opinie politică sau de altă natură ,
origine națională sau socială , apartenență la o
minoritate națională , avere, naștere sau orice altă
situație.



Legea privind procedurile administrative nr 37/1993
din 30.4.1993, intrarea în vigoare a 1.1.1994, cele mai
recente modifică ri 1.1.2013. Motive acoperite: printre
altele, rasă , culoare, origine națională , religie, opinie
politică , statut social și originile familiale.



Codul penal nr 19/1940 din 12.2.1940, intrarea în
vigoare a 12.8.1940, cele mai recente modifică ri
16.12.2015. Motive acoperite: naționalitate, culoare,
rasă , religie, orientare sexuală , identitate de gen.
Domeniul de aplicare material: hă rțuirea și discursul
instigator la ură , servicii sau furnizarea de bunuri,
accesul la orice zonă publică sau loc destinate uzului
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public general și insulte publice față de comunită țile
religioase.


Legea privind școlile primare nr 91/2008 din 12.6.2008,
intrarea în vigoare a 1.7.2008, cele mai recente
modifică ri 16.12.2015. Motive acoperite: originea
națională , sex, orientare sexuală , de rezidență , de clasă
socială , religie, să nă tate, dizabilitate sau alt statut.
Domeniul de aplicare material: învă ță mâ nt primar.



Legea privind drepturile pacienților nr 74/1997 din
28.5.1997, intrarea în vigoare a 1.7.1997, cele mai
recente modifică ri 1.1.2015. Motive acoperite: sex,
religie, opinie, origine etnică , rasă , culoare, proprietate,
originile de familie sau alt statut. Domeniul de aplicare
material: accesul la asistență medicală .



Legea Serviciilor Poștale nr 19/2002 din 3.3.2002,
intrarea în vigoare a 18.3.2002, cele mai recente
modifică ri 30.9.2011. Motive acoperite: natură politică ,
religioasă sau ideologică .



Legea privind mass-media nr 38/2011 din 20.4.2011,
intrarea în vigoare a 21.4.2011, cele mai recente
modifică ri 12.4.2013. Motive acoperite: rasă , sex,
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orientare sexuală , religie, naționalitate, opinie sau
statutul cultural, social-economic sau altul în societate.


Legea privind afacerile persoanelor cu handicap nr
59/1992 de 2.6.1992, intrarea în vigoare a 1.9.1992, cele
mai recente modifică ri 25.7.2015. Motive acoperite:
invaliditate. Domeniul de aplicare material: condițiile de
viață , de muncă , locuință , asistență , educație, etc.



Legea privind drepturile avocaților pentru persoanele
cu dizabilită ți Nr 88/2011 din 23.6.2011, intrarea în
vigoare 1.7.2011, cele mai recente modifică ri
16.12.2015. Motive acoperite: invaliditate. Domeniul de
aplicare material: servicii sociale și drepturile
persoanelor cu handicap.



Legea privind serviciile municipale sociale nr 40/1991
de 27.3.1991, intrarea în vigoare a 18.3.2002, cele mai
recente modifică ri 16.5.2015. Motive acoperite:
invaliditate. Domeniul de aplicare material: servicii
sociale.



Legea privind afacerile vâ rstnicilor Nr 125/1999 de
31.12.1999, intrarea în vigoare a 11.1.2000, cele mai
recente modifică ri 1.1.2015. Motive acoperite: vâ rstă .
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Domeniul de aplicare material: servicii, locuințe,
asistență medicală , etc.


Actul de modificare Legile referitoare la statutul juridic
al persoanelor Homosexuale nr. 65/2006 data intră rii în
vigoare a 14.6.2006ș 27.6.2006, amendamente. Motive
acoperite: orientarea sexuală . Domeniul de aplicare
material: egalitatea în fața legii în diverse domenii.



Legea privind asigurarea de pensie obligatorie și
operațiunile fondurilor de pensii Nr 129/1997 intră rii în
vigoare 23.12.1997 1.7.1998, cele mai recente
modifică ri 1.10.2015. Motive acoperite: să nă tate, vâ rsta,
starea civilă , dimensiunea familiei sau sex. Domeniul de
aplicare material: nediscriminarea în accesul la
sistemele de pensii ocupaționale.



Legea privind condițiile de angajare și de pensii Nr
55/1980 de 9.6.1980 intră rii în vigoare 16.6.1980, cele
mai recente modifică ri 30.6.2010. Motive acoperite:
sexul, naționalitatea și durata contractului. Domeniul de
aplicare material: non-discriminarea în ceea ce privește
ocuparea forței de muncă .
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Legea care încorporează Convenția cu privire la
Drepturile Copilului în dreptul intern nr 19/2013 din
20.2.2013, intrarea în vigoare a 6.3.2013, fă ră
amendamente. Motive acoperite: rasă , culoare, sex,
limbă , religie, opinie politică sau de altă natură , origine
națională , etnică sau socială , proprietate, dizabilitate,
naștere sau alt statut.

Principii și definiții principale
Definițiile stabilite în directive nu au fost transpuse în dreptul
intern. Nu există definiții clare ale motivelor protejate care se
regă sesc în legislația națională , precum definițiile discrimină rii
directe și indirecte, hă rțuirea, victimizarea, instigarea la
discriminare lipsesc în acest context. Nu există excepții permise
în mod explicit pentru organizațiile religioase, iar legea nu
prevede nimic cu privire la cerințele profesionale "autentice" și
"determinare". Anumite excepții în ceea ce privește cerințele de
vâ rstă și de aptitudini fizice se regă sesc în legislația națională ,
de exemplu care reglementează pe cei care lucrează în calitate
de ofițeri de poliție, pompieri și gardieni. Nu există norme
naționale care abordează discriminarea multiplă și nici un caz
nu a fost adjudecat care se ocupă cu astfel de situații.
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Organismele de promovare a egalității
Nici un organism de egalitate nu a fost stabilit pentru a promova
egalitatea și nediscriminarea pe motive de rasă sau origine
etnică , religie sau convingeri, vâ rstă , handicap sau orientare
sexuală . Nici Comisia pentru drepturile omului nu a fost
stabilit ca și organism unic de egalitate, iar Centrul pentru
egalitatea de gen, se ocupă doar de dimensiunea de gen.
Avocatul Poporului Parlamentar poate trata cazurile
referitoare la egalitatea și / sau o discriminare în ceea ce
privește procedura administrativă .
Centrul pentru Drepturile Omului din Islanda și-a asumat
multe dintre funcțiile unei instituții naționale pentru drepturile
omului (NHRI), deși fă ră competențe relevante, independența și
finanțarea au fost stabilite prin statut.
Centrul Multicultural este însă rcinat cu facilitarea comunică rii
între indivizi din medii diferite, precum și îmbună tă țirea
serviciilor oferite cetă țenilor stră ini care locuiesc în Islanda și
celor interesați să se mute în Islanda. Centrul oferă asistență
pentru cei care caută informații despre viața de zi cu zi în
Islanda, oferă informații cu privire la administrare și este de
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serviciu cetă țenilor stră ini se deplasează înspre sau dinspre
țară .
Activități relevante în ultimii ani

Activități care urmăresc
sprijinirea grupurilor
vulnerabile (de exemplu,
prin training-uri)
Activități care urmăresc să
sprijine angajatorii și
prestatorii de servicii (de
exemplu, prin training-uri,
materiale de îndrumare,
sprijin practic, etc.)
Activități de comunicare (de
exemplu, campanii de
sensibilizare)
Recomandări privind
problemele de discriminare
Publicații și rapoarte
Proiecte de cercetare
(inclusiv anchete)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

da

da

da

da

da

da

nu
nu

nu
nu

nu
nu

nu
nu

nu
nu

nu
nu
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Coordonarea la nivel național
Ministerul Protecției Sociale și Ministerul de Interne sunt
responsabile de coordonarea problemelor privind combaterea
discrimină rii în ceea ce privește motivele reglementate de
Directivele 2000/43 / CE și 2000/78 / CE. Nu există în prezent
nici un plan de acțiune privind combaterea discrimină rii în
vigoare și se lucrează la o lege cuprinză toare împotriva
discrimină rii a fost în curs de desfă șurare pentru mai mulți ani.
Actualul ministru al Bună stă rii a promis să prezinte două
proiecte de lege anti-discriminare, în 2014, care acoperă
domeniul de aplicare personal și material al directivelor, dar
acestea nu s-au materializat. Apoi, ea a avut în vedere că acestea
vor fi prezentate în Althing (Parlamentul Islandei), în toamna
anului 2015. Acest lucru nu s-a dovedit viabil, dar legile sunt pe
lista Guvernului și a proiectelor de acte normative care urmează
să fie prezentat în sesiunea din primă vară a parlamentului. Se
are în vedere faptul că legile vor acoperi domeniul de aplicare
material și personal al directivelor UE. Nu este clar de ce legile
anti-discriminare nu au reușit să se materializeze an după an,
deoarece problema nu pare a fi foarte controversată politic.
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Introducere legislație cu privire la violența asupra
femeii în Islanda
În 2006, guvernul islandez a adoptat un plan de acțiune pentru
mă surile de combatere a violenței împotriva femeilor în relațiile
intime, bazate pe conceptul că violența împotriva femeilor
afectează pe toată lumea în societate și nu va fi tolerată .
Obiectivul planului a fost de a preveni violența împotriva
femeilor, pentru a spori opțiunile pentru femeile care sunt
supuse violenței și copiii lor, și de a ajuta oamenii să înceteze
comportamentul violent.
Propuneri de măsuri guvernamentale
Planul guvernului pentru mă surile de combatere a violenței
împotriva femeilor în relațiile intime se bazează pe conceptul că
violența împotriva femeilor afectează toată societatea și nu va fi
tolerată . Obiectivul planului este acela de a preveni violența
împotriva femeii, pentru a spori opțiunile pentru femeile care
sunt supuse violenței și a copiilor lor.
Politica guvernului cu privire la această problemă se bazează pe
o viziune globală și mă suri coordonate. autorită țile naționale și
locale și ONG-urile ar trebui să lucreze împreună pentru a
prevenirea violenței împotriva femeilor și să consolideze
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mă surile de susținere. Fonduri speciale ar trebui să fie alocate
pentru această problemă . Pornind de la rezultatele cercetă rilor
fă cute în 2008 și 2010 în Islanda se ajunge la concluzia că există
necesitatea unor modifică ri la legislație.
Drepturile victimelor violului și abuzului domestic
In timp ce violul poate fi pedepsită cu pâ nă la 16 ani de
închisoare, pedeapsa tipică nu depă șește trei ani. Au existat
plâ ngeri că , în cazuri de viol, sarcina probei este atâ t de grea
încâ t descurajează raportarea și urmă rirea penală a acestor
infracțiuni. Cu toate că pedeapsa pentru violența domestică
poate fi, de asemenea, de pâ nă la 16 ani de închisoare, cu legea
care permite judecă torilor "să mă rească pedepsele persoanelor
care comit violență împotriva persoanelor cu care au avut o
relație internă sau o altă legă tură strâ nsă ," nu au existat
raportate cazuri de violență domestică în ultimii ani în care
sentințele au fost majorate. Mai mult decâ t atâ t, numă rul de
femei care caută ajutor medical și consiliere în urma
incidentelor interne depă șește în mod semnificativ numă rul de
raportare a unor astfel de incidente, iar unii observatori explica
acest lucru prin indicarea rarită ții unor condamnă ri reale și
sentințele permisive pentru cei condamnați.
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Legea islandeză definește hă rțuirea sexuală în sens foarte larg,
în esență , inclusiv orice activitate care este percepută ca fiind
lipsită de respect. Cei care se consideră că au fost hă rțuiți pot
raporta incidente comisiei de reclamații cu privire la egalitate.
În timp ce instanțele islandeze au competența de a emite
ordinul de restricție, criticii s-au plâ ns de faptul că astfel de
ordine nu au avut efectul scontat, deoarece acestea au fost
acordate prea rar și a durat prea mult pentru a fi emise.
Victimele hă rțuirii sexuale au dreptul de a fi reprezentate de
că tre avocați, dar cele mai multe astfel de victime nu aleg să ia
mă suri legale.
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Capitolul 5 Concepte și legislație privind
discriminarea multiplă în relație cu
protecția victimei în legislația națională studiu de caz Malta
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Concepte și legislație privind discriminarea multiplă în
relație cu protecția victimei în legislația națională studiu de caz Malta
Comisia Națională pentru Promovarea Egalității (NCPE) are
misiunea de a proteja egalitatea, prin investigarea plâ ngerilor,
sensibilizarea și diseminarea de informații cu privire la
drepturile și responsabilită țile sale prin campanii de informare
și instruire; propunâ nd și oferind feedback politicilor; lucrâ nd
în rețea cu diferite pă rți interesate; efectuâ nd cercetă ri;
acordâ nd asistență publicului larg.
Scurt istoric
NCPE este un organism pentru promovarea egalită ții și a fost
înființat în 2004 în temeiul capitolului 456 din Legislația Maltei,
Legea pentru Egalitatea între Bă rbați și femei. În anul 2004,
misiunea NCPE a acoperit egalitatea pe baza responsabilită ților
familiale și de gen în ocuparea forței de muncă și al educației.
Mandatul NCPE a fost extins pentru a include egalitatea în
furnizarea de bunuri și servicii pe baza de rasă și origine etnică
prin Regulamentele privind tratamentul egal al persoanelor,
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accesul la bunuri și servicii și furnizarea acestora (egalitatea de
tratament).
Prin modifică ri în legislația privind egalitatea între bă rbați și
femeii, misiunea NCPE a fost extinsă în 2012 și 2015. Aceasta
acoperă în prezent discriminarea pe motive de gen,
responsabilită țile familiale, religie sau convingeri, vâ rstă ,
orientare sexuală și de rasă , de origine/ etnie, identitatea de gen
și libertatea de expresie, în muncă , precum și accesul la educație
și orientare profesională și de că tre bă nci și instituții financiare
(în acordarea orică rei sprijin pentru înființarea, dotarea sau în
lansarea sau extinderea orică rei afaceri sau persoana care
desfă șoară o activitate independentă ). În conformitate cu
atribuțiile sale, de asemenea, NCPE lucrează pentru a proteja
egalitatea de tratament pe motive de gen, precum și de rasă sau
origine etnică în accesul la și furnizarea de bunuri și servicii.
În plus, începâ nd cu luna mai 2016 Regulamentele privind
libera circulație a lucră torilor în UE a devenit parte a misiunii
NCPE prin virtutea Legii 173 din 2016, pentru exercitarea
drepturilor conferite lucră torilor (Libertatea de circulație).
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Activități relevante în ultimii ani
2010 2011

2012

2013

2014

2015

Activități care
urmăresc sprijinirea
grupurilor vulnerabile
(de exemplu, prin
training-uri)
Activități care
urmăresc să sprijine
angajatorii și
prestatorii de servicii
(de exemplu, prin
training-uri, materiale
de îndrumare, sprijin
practic, etc.)
Activități de
comunicare (de
exemplu, campanii de
sensibilizare)
Recomandări privind
problemele de
discriminare
Publicații și rapoarte

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

Proiecte de cercetare
(inclusiv anchete)

da

da

da

da

da
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Instituția are un mandat de a se ocupa de:


Violența împotriva femeilor



Sex / gen și de responsabilită ți în familie, orientare
sexuală , vâ rstă , religie sau convingeri, originea rasială
sau etnică , identitatea de gen și de exprimare de gen sau
de caracteristicile sexuale în câ mpul muncii; bă nci și
instituții financiare, precum și educația și formarea
profesională ; origine etnică / rasială și de gen în
furnizarea de bunuri și servicii și furnizarea acestora;
Libera circulație a lucră torilor.
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Domeniile de responsabilitate și temeiurile de investigare a
discrimină rii aflate în subordinea Comisiei sunt urmă toarele:
Domenii
acoperite

Locu
ri de
munc
ă

Educați
e

Locuinț
e

Protecți
e socială
și
sănătate

Bunuri
și
servici
i

Altele*

Gen
Egalitate de
gen

da
da

da
da

da
nu

da
nu

da
nu

da
da

Origine
etnică și
rasială
Vâ rstă
Dizabilitate
Orientare
sexuală
Religie și
credințe

da

da

da

da

da

da

da
nu
da

da
nu
da

nu
nu
nu

nu
nu
nu

nu
nu
nu

da
da
da

da

da

nu

nu

nu

da
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Altele*- Băncile și instituțiile financiare în acordarea oricărei
facilități în stabilirea sau extinderea oricărei afaceri

Malta -Modele de bune practici - Marca certificată în
domeniul egalității -EQUALITY MARK
Comisia Națională pentru Promovarea Egalită ții (NCPE) a
înființat Marca certificată în domeniul egalității -EQUALITY
MARK – ea este acordat companiilor care cu adevă rat
încurajează egalitatea de gen în politicile și practicile lor de
lucru. Aceasta certificare premiază angajatorii care promovează
șansele egale și care au instituit inițiative care trec peste
minimul cerut de lege în domeniul egalită ții de gen și în
ocuparea forței de muncă și în furnizarea de bunuri și servicii.
Context social
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Marca certificată în domeniul egalității -EQUALITY MARK își
propune să abordeze provocă rile în domeniul egalită ții de gen și
a ocupă rii forței de muncă în Malta, și anume: rata de
participare a femeilor în ocuparea forței de muncă , care, deși în
creștere, este încă relativ scă zută și o piață a muncii segregate
pe sexe în cazul în care un procent ridicat dintre femei sunt
angajate în sectoare slab remunerate. Marca promovează
egalitatea de participare a femeilor la și avansarea pe piața
forței de muncă și de carieră pentru femei. Aceasta a fost
dezvoltată pentru a abilita mai mulți angajatori, pentru a spori
angajamentul față de egalitatea de gen și să pună în aplicare
bunele practici în acest sens.
Cerinte tehnice
Companiile pot utiliza logo-ul Marca certificată în domeniul
egalității -EQUALITY MARK în urma unei evaluă ri pe criterii
stabilite. În timpul procesului de certificare, NCPE se asigură că
organizația:


Implementează principii de egalitate în materie de
recrutare
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Promovează anunțuri și documente incluzive pentru
problemele de gen



Nu face nici o discriminare pe bază de gen în
oportunită țile de formare oferite personalului



Se stră duieste sa dezvolte un loc de muncă libere de
discriminare și de hă rțuire prin intermediul punerii în
aplicare a politicilor privind egalitatea și hă rțuirea
sexuală , care includ proceduri de raportare internă
pentru cazurile de discriminare și hă rțuire sexuală



Oferte mă suri prietenoase pentru familie, cum ar fi
telelucrul, ore flexibile și ore reduse



Desemnează un reprezentant în problematica egalitată ții
sau un Comitet pentru Egalitate în cadrul companiei care
integrează politicile / practicile și servește ca punct de
referință pentru angajații care doresc să discute orice
problemă legată de egalitatea de gen



Oferă salarii egale pentru muncă de valoare egală



Aplică standarde de egalitate în furnizarea de bunuri și
servicii
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Conceptul de discriminare multiplă în legislația
malteză
Legea malteză nu conține nici o prevedere specifică care
se referă la situația discrimină rii multiple și nu pare a fi nici un
plan de adoptare a unor astfel de norme. În ciuda acestui fapt,
nu există restricții legale care să împiedice o persoană să
susțină , discriminarea pe unul sau mai multe motive conform
uneia sau mai multor legi.
Există , totuși, o conștientizare tot mai mare pe mai multe
cazuri de discriminare. În raportul să u din 2012, NCPE s-a
referit la rețeaua stabilită de experți socio-economici care
lucrează în domeniul antidiscrimină rii pe motive de rasă și
origine etnică , religie sau convingeri, vâ rstă , dizabilitate,
orientare sexuală , precum și cu privire la discriminarea bazată
pe multiple motive. Unul dintre obiectivele principale ale
acestei rețele este de a oferi Comisiei Europene o analiza
informată cu privire la situațiile naționale și evoluția politicilor
în ceea ce privește discriminarea pe motive de vâ rstă ,
dizabilitate, etnie sau origine, orientare sexuală , religie sau
convingeri și discriminarea pe motive multiple.
Ca parte a proiectului (2007 -2013) PROGRESS, Guvernul a
lansat în mai 2013 un proiect de cercetare intitulat "Participare,
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incluziune și accesibilitate" pentru a analiza situația actuală
privind dizabilitatea în Malta, cercetarea fiind concentrată
asupra educației, ocupă rii forței de muncă , discrimină rii,
participă rii în viața politică și discriminarea multiplă .
Nu au existat cazuri de discriminare multiple aduse în fața
instanțelor naționale, și nu există nici un mod public materiale
disponibile conform că rora orice alt organism de judecată în
Malta a gestionat mai multe cazuri de discriminare multiplă .
În ceea ce privește discriminarea directă, legislația
malteză face urmă toarele distincții speciale:
Directiva legală 461 din 2004 emisă în conformitate cu Legea
pentru ocuparea forței de muncă și pentru Relații Industriale,
2002, prevede interzicerea discrimină rii directe. Regulamentul
3 (2) litera (a) prevede că tratamentul discriminatoriu direct se
produce atunci câ nd o persoană este tratată mai puțin favorabil
decâ t este, a fost, sau ar fi tratată într-o situație comparabilă pe
baza unuia dintre motivele menționate în reglementarea (1) din
prezentul regulament. Această dispoziție este preluată din
articolul 3 din Directivă și, prin urmare, este compatibilă cu
acestea.
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În ceea ce privește Ordinul pentru tratamentul egal al
persoanelor din 2007 "discriminare" înseamnă o discriminare
directă sau indirectă , bazată pe rasă sau origine etnică .
În ceea ce privește ordinul 2007 articolul 2 alineatul (2) din
2007 , „discriminarea directă se produce atunci câ nd o persoană
este tratată mai puțin favorabil decâ t o altă persoană care este,
a fost, sau ar fi tratată într-o situație comparabilă și se consideră
o discriminare indirectă să apară în cazul în care o dispoziție
aparent neutră , un criteriu sau o practică ar pune o persoană
într-un anumit dezavantaj, în comparație cu alte persoane, cu
excepția cazului în această dispoziție, acest criteriu sau această
practică este justificată în mod obiectiv de un scop legitim, iar
mijloacele de realizare a acestui obiectiv sunt corespunză toare
și necesare.”
Legea pentru Egalitatea între bărbați și femei din 2003 nu
face referire directă la o discriminare directă sau indirectă ,
altele decâ t în cazul în care se face referire la utilizarea probelor
statistice în dovedirea discrimină rii indirecte. Cu toate acestea,
în ceea ce privește articolul 2 "discriminare" este definit ca fiind
o discriminare bazată pe sex sau din cauza responsabilită ților
familiale, orientare sexuală , vâ rstă , religie sau convingeri,
originea rasială sau etnică , sau identitatea de gen și include
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tratamentul unei persoane într-un mod mai puțin favorabil mod
decâ t o altă persoană care este, a fost sau ar fi tratate pe aceste
motive. În sensul prezentei legi, discriminarea include oferirea
de tratament mai puțin favorabil, în mod direct sau indirect, la
bă rbați și femei, pe baza sexului lor, sau din cauza
responsabilită ților familiale sau din cauza orientă rii sexuale,
vâ rstă , religie sau convingeri, rasială sau origine etnică sau
identitate de gen; precum și orice tratament bazat pe o
dispoziție, un criteriu sau o practică care ar pune o persoană
într-un anume dezavantaj, în comparație cu persoanele de alt
sex sau orientare sexuală , vâ rstă , religie sau credință , origine
rasială sau etnică , sau identitatea de gen, cu excepția cazului în
dispoziția menționată , criteriu sau practică este adecvată și
necesară și poate fi justificată de factori obiectivi care nu au
legă tură cu sexul. Mai mult decâ t atâ t, discriminarea include
tratarea unor bă rbați și femei, mai puțin favorabil, pe baza
statutului de pă rinte, responsabilitatea de familie sau pentru
alte motive legate de sex, și, orientare sexuală , religie vâ rstă sau
convingeri, rasă sau origine etnică sau identitate de gen.
Legea pentru Egalitatea șanselor (persoanele cu dizabilită ți) din
2000, nu face nici o referire expresă la discriminarea directă și
indirectă . De fapt, așa cum se vede mai sus, nu există nici o
definiție specifică a discrimină rii sau un tratament
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discriminatoriu în lege. În schimb, există o listă a acestor cazuri,
care sunt considerate a constitui o discriminare în temeiul Legii.
discriminare directă este interzisă în mod clar în temeiul
articolelor 3, 5 și 6.
Articolul 3 tratează discriminarea de handicap în ceea ce
privește un tratament mai puțin favorabil:
"(1)O persoană discriminează o altă persoană , pe motiv de
handicap, în orice circumstanțe relevante în sensul orică rei
dispoziții a prezentului act, în cazul în care:
• în circumstanțe care sunt similare sau nu diferite material, el
tratează sau își propune să trateze o persoană , care are un
handicap, mai puțin favorabil decâ t tratează sau ar trata o
persoană care nu are o astfel de dizabilitate; sau
• el tratează sau își propune să trateze o persoană mai puțin
favorabil, pe baza unei caracteristici care, în general, apartine,
persoanelor care au un astfel de handicap sau o caracteristică
presupune că este, în general, imputată persoanelor care au un
astfel de handicap."
În ceea ce privește articolul 5, discriminarea pe motiv de
handicap ar putea apă rea, de asemenea, în cazul în care
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persoana cu handicap este tratată mai puțin favorabil decâ t
altele, deoarece el / ea este însoțită de sau are orice mijloc de
asistență . Legea dă urmă toarea definiție a mijloacelor de
asistență , ca orice dispozitiv paliativ sau terapeutic, orice aparat
protetice, sau orice alt aparat sau mijloace, inclusiv animalele
antrenate, care pot fi solicitate de că tre o persoană cu handicap
în mod specific din cauza acestui handicap.
Articolul 6 se referă la faptul că discriminarea la care o
persoană poate fi supusă datorită faptului că el / ea este însoțit
de un asistent din cauza handicapului lui / ei:
"O persoană discriminează o altă persoană , pe motiv de
handicap în cazul în care tratează sau își propune să trateze o
altă persoană , mai puțin favorabil decâ t tratează sau ar trata
alte persoane care nu au o astfel de dizabilitate, din cauza
faptului că o astfel de persoană este însoțită de:
•

un interpret; sau

• un cititor; sau
• un asistent; sau
• un îngrijitor,
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care oferă interpretare, citire sau de alte servicii de acest tip
unor altfel de persoane, din cauza handicapului unor astfel de
alte persoane sau din cauza orică rei chestiuni legată de acest
fapt, indiferent dacă este sau nu practica de a trata orice
persoană care este însoțită de un interpret, un cititor , un
asistent sau un îngrijitor, după caz, mai puțin favorabil ".
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Asistența victimelor violenței pe bază de gen în Malta bune practici în proiectele NCPE - Forme de violență
împotriva femeii în Malta -o perspectivă de gen
Proiectul a urmă rit:


Sensibilizarea suplimentară cu privire la diferite forme
de violență asupra femeilor și fetelor;



Transmiterea mesajului cu privire la toleranță zero față
de violența asupra femeilor și fetelor;



Furnizarea de informații suplimentare pentru factorii de
decizie politică cu privire la situația actuală cu privire la
violența asupra femeilor și fetelor, precum și
circumstanțele și necesită țile la nivel național;



Sensibilizarea profesioniștilor care lucrează cu victimele
sau autorii actelor de violență împotriva femeilor și a
fetelor, precum și pentru a le oferi instrumente și
cunoștințe pentru a fi mai în mă sură să ajute victimele
sau potențialele victime ale violenței împotriva femeilor
și a fetelor;
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Încurajarea în continuare a victimelor violenței
împotriva femeilor și fetelor să ia mă suri pentru a
combate sau preveni experiențe violente;



Sensibilizarea și difuzarea mai multor informații cu
privire la mutilarea genitală a femeilor (FGM).

Cercetă ri în cadrul proiectului :


Un studiu privind mutilă rile genitale feminine (FGM) în
Malta care să aducă mai multă lumină vis-à -vis de
nevoile femeilor care au experimentat FGM, precum și
nevoile furnizorilor de servicii medicale care lucreaza cu
aceste femei.



Un studiu calitativ privind violența și abuzul față de
femeile și bă rbații în vâ rstă în care s-au analizat factorii
și consecințele violenței suferite de persoanele în vâ rstă ,
subliniind perspectiva de gen.



O analiză a violenței, hă rțuirii și intimidă rii în școli: s-au
identificat diferite forme de violență , hă rțuire și
intimidare dintr-o perspectivă de gen; s-au studiat o
astfel de violență din alte motive de discriminare în afară
de gen; s-au analizat structurile care sunt în vigoare
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pentru a preveni sau combate violența, hă rțuirea și
hă rțuirea în școli.


Creșterea gradului de conștientizare:

Bazâ ndu-se pe studiile de cercetare, s-au produs urmă toarele
instrumente:


broșură pentru profesioniștii din domeniul să nă tă ții cu
privire la FGM și un prospect (în diferite limbi) pentru
femeile migrante.



Un ghid pentru persoanele care lucrează cu persoanele
în vâ rstă privind prevenirea și intervenția în cazurile de
violență sau abuz asupra femeilor în vâ rstă și bă rbați. In
plus, postere în consiliile locale și centrele de îngrijire de
zi pentru persoanele în vâ rstă .
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protecția victimei în legislația națională studiu de caz Republica Cehia
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Concepte și legislație privind discriminarea multiplă în
relație cu protecția victimei în legislația națională studiu de caz Republica Cehă
Instituția Avocatului Poporului/ Institutul Public al
Apărării Drepturilor
Instituția a fost fondată în anul 2001. Principala sa misiune este
de a apă ra principiile de bună guvernare. Începâ nd cu anul
2009 Institutul Public al Apărării Drepturilor este
Organismul Național de Egalitate și viziunea sa se bazează pe 3
piloni: "de a informa, de a educa și de a ajuta". Oficiul
apă ră torului Publice a drepturilor se ocupă anual, cu cca. 8000
plâ ngeri, aprox. 380 dintre ele conținâ nd un element
discriminatoriu.
Scurt istoric
Institutul Public al Apărării Drepturilor a fost desemnat un
organism național de egalitate în conformitate cu legea și
directivele aplicabile ale Uniunii Europene din 2009. Legea
privind avocatul poporului prevede: "Institutul Public al
Apă ră rii Drepturilor va contribui la promovarea dreptului la un
tratament egal al tuturor persoanelor indiferent de rasă sau
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origine etnică , naționalitate, sex, orientare sexuală , vâ rstă ,
handicap, religie, convingeri sau opinii. "
Institutul Public al Apă ră rii Drepturilor oferă un suport juridic
complex și asistență victimelor discrimină rii. Apă ră torul
cooperează cu un ONG care asigură ajutor pro bono
(www.probonoaliance.cz).
Apă ră torul
cooperează
cu
organismele de control. Institutul Public al Apă ră rii Drepturilor
organizează evenimente educaționale pentru principalele pă rți
interesate, experți și publicul larg. Institutul Public al Apă ră rii
Drepturilor publică , de asemenea, "Recomandă ri privind
nediscriminarea". Recomandă rile se concentrează asupra
publicului și sunt declarații ale acestuia pe marginea diverselor
aspecte legate de discriminare. Institutul Public al Apă ră rii
Drepturilor este de asemenea responsabil pentru activită țile de
cercetare.
În cadrul primului pilon pentru a informa, Institutul face
recomandă ri și declarații și efectuează cercetă ri în domeniul
egalită ții de tratament. Recomandă rile sunt destinate publicului
larg; comentează asupra manifestă rilor specifice ale
discrimină rii în societate și emite recomandă ri cu privire la
modul de a preveni astfel de acte. Declarațiile servesc aceluiași
scop ca și recomandă rile, dar acestea sunt destinate publicului
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de specialitate. Ele conțin o argumentare juridică mai complexă ,
trimiterile la hotă râ rile judecă torești etc. Activitatea principală
în cadrul pilonului de informare este de a efectua cercetă ri cu
privire la întrebă rile legate de problema discrimină rii.
În cadrul celui de al doilea pilon de a educa, Institutul
desfă șoară o serie de activită ți educaționale, inclusiv seminarii
tematice, ateliere și training-uri destinate organizațiilor nonprofit, administrația de stat, angajații și furnizorii de servicii. În
colaborare cu Facultatea de Drept a Universită ții Masaryk,
Institutul este coordonatorul "Clinicii legale Anti-discriminare"
– susținâ nd cursuri pentru studenții înscriși în programul de
Drept si Stiinte Juridice.
În ceea ce privește activită țile Institutului în domeniul
combaterii discriminării, al treilea pilon - pentru a ajuta
victimele discrimină rii - este crucial. Fiecare persoană are
dreptul de a aborda în mod gratuit Institutul cu problema lui
sau a ei legate de discriminare. Institutul se adresează cazului
din punct de vedere juridic, precizează dacă discriminarea s-a
produs în conformitate cu observațiile sale și face sugestii cu
privire la o posibilă desfă șurarea ulterioară a acțiunii. In acest
mod, sarcina încredințată Institutului în conformitate cu
dispozițiile din sec. 21b (a) este îndeplinită ; Apă ră torul acordă
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asistență metodică victimelor discrimină rii în depunerea
propunerilor lor pentru începerea procedurilor privind
discriminarea.

Activități care urmăresc
sprijinirea grupurilor
vulnerabile (de exemplu,
prin training-uri)
Activități care urmăresc să
sprijine angajatorii și
prestatorii de servicii (de
exemplu, prin training-uri,
materiale de îndrumare,
sprijin practic, etc.)
Activități de comunicare (de
exemplu, campanii de
sensibilizare)
Recomandări privind
problemele de discriminare
Publicații și rapoarte
Proiecte de cercetare
(inclusiv anchete)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

nu

da

da

da

da

da

nu

da

da

da

da

da

nu

da

da

da

da

da

nu

da

da

da

da

da

nu
nu

da
da

da
da

da
da

da
da

da
da

În acordarea de asistență metodică Institutul colaborează cu
organizații non-profit, pro bono Aliance și Asociația Baroului
Ceh.
Activități relevante în ultimii ani
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Domeniile de responsabilitate și temeiurile de investigare a
discrimină rii aflate în subordinea Institutului sunt urmă toarele:
Domenii
acoperite

Locuri
de
munc
ă

Educați
e

Locuinț
e

Protecți
e socială
și
sănătate

Bunuri
și
servici
i

Altele*

Gen

da

da

da

da

da

da

Egalitate de
gen
Origine
etnică și
rasială
Vâ rstă

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

Dizabilitate
Orientare
sexuală

da
da

da
da

da
da

da
da

da
da

da
da

Religie și
credințe

da

da

da

da

da

da

Alte motive* - Lista motivelor protejate este mai largă în alte acte
juridice (cu privire la limbă , opinii politice, origine națională sau
socială ). Protecția împotriva discrimină rii este încredințată
organelor administrative (Inspectoratul Muncii, Inspectoratul
Școlar etc.) și Institutul poate deschide o investigație, atunci
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câ nd organele administrative nu protejează alte motive
suficient.

Asistență juridică gratuită victimelor discriminării
Rolul Institutului este de a contribui la promovarea dreptului la
tratament egal și în acest scop oferă asistență metodologică
victimelor discrimină rii, prin depunerea unei cereri de a iniția o
procedură pe motiv de discriminare.
Cu toate acestea, nu toți reclamanții dispun de fonduri
suficiente pentru a-și afirma pretențiile lor în instanță sau să
inițieze proceduri în fața și organ administrativ sau a unui
organ al administrației de stat.
Prin urmare, Institutul a stabilit o cooperare cu Asociația civilă
pro bono Aliance, care organizează asistența juridică gratuită
pentru victimele selectate ale discrimină rii. Acest ajutor juridic
constă , în principal, în introducerea unei acțiuni în instanță și
acțiuni administrative în favoarea reclamanților care apelează
la Institutut cu o plâ ngere cu privire la discriminarea și
institutul constată că discriminarea a avut loc în cazul lor.
Asistență juridică gratuită pot fi furnizate numai reclamanților
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a) pe care institutul le consideră că sunt victime ale
discrimină rii,
b) care notifică institutul că intenționează să -și afirme
pretențiile lor ca victime ale discrimină rii în fața instanței, sau
de a iniția proceduri în fața unui organ administrativ / un organ
al administrației de stat,
c) situația financiară îi împiedică de la plata pentru asistența
juridică ei înșiși.
Asistența juridică specifică este furnizată pe baza unui contract
între o firmă de avocatură care a cooperat sau a unui avocat din
râ ndul asociației civile Aliance pro bono și un reclamant
(client). Institutul nu interferează în această relație în nici un fel.
Institutul publică oferă o evaluare a actului de discriminare în
ceea ce privește dreptul material, inclusiv o analiză a
contenciosului intern și internațional, precum și declarațiile
existente ale institutului cu privire la aspectele
antidiscriminatorii.
Asociația civilă Pro bono ALIANCE organizează reprezentarea
juridică a mai multor reclamanți pe an. În aceste cazuri, firmele
de avocatură furnizează servicii juridice complet gratuit și nu
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solicită victimelor discrimină rii să plă tească o taxă fixă pentru a
acoperi cheltuielile cu cazul.
Pro bono Aliance este o alianță de avocați care fac eforturi
pentru a spori eficiența sistemului juridic în protejarea
drepturilor omului și a altor interese publice. În special, alianța
promovează creșterea accesibilită ții asistenței juridice și a
performanței responsabile social de că tre profesiile juridice.

Despre conceptul de discriminare multiplă în legislația
Republicii Cehia
În Republica Cehă , nici Legea anti-discriminare, nici alte acte
legislative nu folosesc conceptul de discriminarea multiplă . Nici
o lege nu face referire la cazuri în care discriminarea multiplă a
fost raportată , iar subiectul este rareori discutat în literatura
teoretică și academică cu privire la egalitatea de tratament și de
protecție împotriva discrimină rii. Absența jurisprudenței
consacrate privind discriminarea multiplă înseamnă o lipsă de
orientare cu privire la modul de a trata aceste tipologii de caz.
În cazul în care cazurile sunt tratate pe un singur domeniu doar,
acestea nu vor crea precedente sau nu vor da interpretă ri care
ar putea ghida avocații și judecă torii în viitoarele cazuri de
discriminare multiplă , și nici nu vor conduce la creșterea
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gradului de conștientizare a problemei în râ ndul avocaților,
sistemului judiciar și publicului larg.

Oportunități egale în gospodăriile casnice cehe - studiu
de caz despre discriminarea multiplă pe bază de gen,
etnie și naționalitate
Asociația pentru Integrare și Migrație (SIMI), în colaborare cu
People in Need, agenția mass-media Oglivy & Mather și
Institutul de Economie al Academiei Cehe de Științe, a
implementat un proiect de sprijinire a femeilor migrante care
lucrează în gospodă rii cehe, în perioada 2012-2014 .
Proiectul a pledat pentru egalitatea de șanse pentru femeile
migrante ca și lucră tori casnici, pentru îmbună tă țirea
condițiilor lor de lucru și poziția adesea dificilă în societate.
Proiectul s-a axat pe: furnizarea de consiliere directă și ateliere
de lucru pentru femeile migrante ca și lucră tori casnici;
promovarea standardelor pentru condiții de muncă echitabile
pentru angajatori; sensibilizarea opiniei publice și publicului
larg prin intermediul unei campanii de comunicare; sprijinul
factorilor de decizie politică care doresc să pună în aplicare
condițiile legale necesare. Cercetarea a fost efectuată cu privire
la situația și experiența femeilor migrante și a lucră torilor pe
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piața internă pentru a dezvolta o bază de cunoștințe și pentru a
se informa cu privire la schimbarea necesară .
Femeile imigrante care sunt lucră tori casnici se confruntă cu
diverse forme de discriminare pe criterii de naționalitate și de
gen și în legă tură cu experiențele lor de lucru suplimentare
neplă tite, salarii mici, și restricțiile privind libertatea personală .
Multe sunt nedocumentate, angajate în muncă nereglementat și
lipsite de cunoștințe cu privire la muncă sau a drepturilor civile.
345 de femei migrante și 34 de bă rbați au beneficiat de
consiliere juridică și socială gratuită , inclusiv cursuri de
instruire și acces la un site web cu informații practice și
contacte. A fost îmbună tă țit gradul de conștientizare al
publicului larg, factorii de decizie politică și angajatorii.
Proiectul a promovat ratificarea Convenției OIM privind
lucră torii casnici pentru a crea un cadru durabil pentru
îmbună tă țirea condițiilor de muncă ale lucră torilor pe piața
internă .

Schimbarea situației
migranți domestici

vulnerabile

a

lucrătorilor

Asociația pentru Integrare și Migrație (SIMI), în colaborare cu
People in Need, agenția Oglivy & Mather și Institutul de
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Economie al Academiei Cehe de Științe, a implementat un
proiect de sprijinire a femeilor migrante care lucrează în
gospodă rii. Proiectul a fost sprijinit de Fondul Social European.
Proiectul se folosește de un concept multidimensional al
să ră ciei. Aceasta ține cont de privarea de venituri, precum și
blocarea femeilor migrante în poziții de lucră tori în gospodă rii,
de cele mai multe ori în economia subterană , fă ră nici o
protecție formală sau standarde pentru condiții de muncă .
Scopul a fost de a îmbună tă ți condițiile de muncă de calitate,
accesul la servicii de suport de calitate și incluziune prin
venituri și condiții mai bune de muncă pentru acești lucră tori.
Proiectul a inclus o gamă largă de activită ți, printre care:


strategie unică de comunicare



Inovarea în stabilirea standardelor
lucră torilor migranți pe piața internă



consiliere juridică și socială a femeilor imigrante



advocacy în plan politic pentru ca să se ratifice Convenția
OIM privind lucră torii casnici.
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O agenție fantomă pentru lucrătorii casnici
Scopul acestei campanii de comunicare unice, a fost de a ară ta
că munca domestică este un loc de muncă la fel ca oricare altul
și, prin urmare, este supusă Codului Muncii. O "agenție pentru
menajere externe" falsă a fost fondată . Scopul a fost de a începe
o dezbatere publică cu privire la statutul femeilor migrante ca
lucră tori în gospodă rii, pentru a critica condițiile lor
nereglementate și grele de lucru, precum și pentru a crește
sensibilitatea societă ții și factorii de decizie politică la această
problemă .
Aproximativ 21.000 de persoane au vizitat pagina web a acestei
agenții false timp de câ teva să ptă mâ ni și aproximativ 150 s-au
înregistrat ca avâ nd un interes în serviciile oferite. Chiar dacă
agenția nu a fost reală , informațiile și publicitatea furnizate pe
pagina de internet s-au bazat pe evenimente reale. Inițiativa a
avut succes în a provoca reacții critice. Mulți oameni au criticat
faptul că femeile au fost tratate în același mod ca și bunuri și că
acestea trebuiau să fie în casa 24/7 și că nu era nevoie de nici
un contract scris. Aceștia au acuzat agenția de trafic de ființe
umane și de sclavie contemporană . Acest lucru a demonstrat că
cel puțin o parte a societă ții nu este indiferentă față de condițiile
de muncă ale femeilor migrante ca lucră tori în gospodă rii.
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Au avut loc mai multe conferințe de presă , precum și o
conferință finală pentru diferitele pă rți interesate.

10 reguli ale unui angajator echitabil
Scopul acestei inițiative de standardizare a fost de a face apel la
familiile care angajează femei migrante ca lucră tori pe piața
internă să fie corecți față de angajații lor. Așa-numitele "Zece
Porunci ale unui angajator echitabil" au fost create.


munca domestică este munca ca oricare alta.



Asigurați-vă că contractul scris fă cută cu asistentul
intern este într-o limbă pe care o înțelege.



Sunt de acord pe o descriere detaliată a postului și-l
respect.



Plă tesc remunerația completă la timp, inclusiv orele
suplimentare și o muncă suplimentară .



Respect angajarea legală .



Respect orele de lucru, concediu, zilele de boală și
dreptul la odihnă .
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Furnizez instrumente de lucru și instrumente de
protecție și siguranță la locul de muncă



Sunt politicos și respectuos.



Dacă folosesc un lucră tor domestic care locuiește în
aceiași casă , îi respect intimitatea.



Voi trata asistentul intern în modul în care aș dori să fiu
tratat de că tre angajatorul meu.

Un spot video a fost creat pentru a prezenta cele zece porunci
ale unui angajator echitabil.

Împuternicirea femeilor migrante
Proiectul a oferit consiliere juridică și socială individuală pentru
lucră torii migranți interni precum și ateliere de lucru pentru
lucră torii migranți interni și angajați ai ONG-urilor care
lucrează cu femeile migrante. In total, 345 de femei și 34 de
bă rbați au fost susținuți de această practică . Aceasta a inclus
femeile migrante care au primit consiliere juridică și socială
gratuită , și au participat la cursuri de instruire și ateliere de
lucru, precum și femeile și bă rbații care reprezintă ONG-urile
care lucrează cu femeile migrante care au participat la un curs
de specialitate pentru ONG-uri.
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Această asistență directă a fost sprijinită de o secțiune specială
a site-ului, care cuprinde informații practice și contacte pentru
lucră torii casnici migranți. Site-ul web al întregului proiect este
împă rțit în trei secțiuni: una pentru femeile migrante, inclusiv
informații importante cu privire la drepturile și
responsabilită țile acestora; unul pentru publicul larg, inclusiv
video cu cele zece porunci precum și a rezultatelor cercetă rii și
a altor informații importante; și unul pentru mass-media
concentrat asupra campaniei de comunicare, inclusiv
comunicate de presă , fotografii, clipuri video de la conferințe
precum și materiale informative pentru a putea fi descă rcate.
Au fost oferite informații practice în diferite limbi (engleză ,
rusă , ucraineană ) în care erau este prevă zute reglementarea de
ședere în Cehia, inclusiv locuințe și asigură ri de să nă tate cu
contacte necesare; cetă țenie, inclusiv informații noi și
actualizate cu privire la noile reglementă ri; ocuparea forței de
muncă ; antreprenoriat; beneficii sociale; educaţie; consiliere și
contacte.
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Advocacy pentru ratificarea Convenției OIM privind
lucrătorii casnici
Potențialul pentru schimbă rile durabile în condițiile de lucru ale
femeilor migrante ca lucră tori casnici se află în ratificarea
Convenției OIM privind lucră torii casnici. Acest lucru ar avea un
impact pozitiv asupra condițiilor de muncă ale acestora printr-o
oficializare a relațiilor de muncă și introducerea unor
mecanisme de control. Proiectul a colectat primele date privind
fenomenul femeilor migrante ca lucră tori domestici în Cehia
pentru a informa clasa politică și a provoca o dezbatere publică .
Au fost organizate întâ lniri și prezentă ri pentru factorii de
decizie relevanți. Rezultatele cercetă rii proiectului au fost
prezentate Consiliului Guvernului pentru Egalitatea de Ș anse
între femei și bă rbați și Departamentului pentru Egalitatea de
femei și bă rbați de la Biroul de Administrare al Guvernului.
Proiectul a generat interes și discuții, atâ t în societatea cehă , câ t
și la nivel politic. Cooperarea cu Ministerul Muncii și Afacerilor
Sociale și cu Departamentul pentru Egalitatea de Șanse între
Femei și Bă rbați a Aparatului Guvernului este un rezultat
pozitiv al acestui proiect. Aceste acțiuni au avut un impact
pozitiv și un proces de ratificare a Convenției OIM privind
lucră torii domestici este în prezent în curs de pregă tire.
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Capitolul 7 Concepte și legislație privind
discriminarea multiplă în relație cu
protecția victimei în legislația națională studiu de caz Slovacia
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Centrul Național Slovac pentru Drepturile Omului
În Slovacia - Centrul Național Slovac pentru Drepturile
Omului reunește într-o instituție unică mandatul unui institut
pentru drepturile omului național și un organism pentru
egalitate de șanse. El include un numă r semnificativ de experți
în drepturile omului și experți legali angajați să protejeze și să
promoveze drepturile omului și să ofere asistență juridică
victimelor discrimină rii și manifestă rilor de intoleranță în
Slovacia, așa cum se stipulează în mandatul să u.
Scurt istoric
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Înființarea Centrului Național Slovac pentru Drepturile Omului
(Centrul) a fost stabilit prin Actul Consiliului Național al
Republicii Slovace nr 308/1993 adoptat de că tre Consiliul
Național al Republicii Slovace la 15 decembrie 1993 privind
Înființarea Centrului Național Slovac pentru Drepturile Omului
(Legea privind înființarea Centrului), care a intrat în vigoare la
data de 1 ianuarie 1994. Centrul a fost înființat în cadrul
Proiectului ONU ( SLO / 94 / AH / 2) "Înființarea Institutului
Național pentru Protecția și Promovarea drepturilor Omului", și
în temeiul Acordului internațional între Guvernul Republicii
Slovace și a Națiunilor Unite.
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Guvernul Republicii Slovace a aprobat documentația de proiect
prin rezoluția nr 430 de la 15 iunie 1993. Prin urmare, la 9
martie 1994 la Geneva, Guvernul Republicii Slovace și a
Națiunilor Unite au semnat acordul prin care declară înființarea
Centrului pe baza Proiectul ONU (SLO / 94 / AH / 2). Acordul
dintre Guvernul Republicii Slovace și ONU, publicată sub nr
29/1995 a intrat în vigoare la data de 9 iunie 1994. Scopul
principal al acordului a fost de susține prin Fondul voluntar al
Centrului cu ajutorul financiar din partea Guvernul Regatului
Olandei, în scopul de a acoperi funcționarea și programul
cheltuielilor Centrului legate de protecția și promovarea
drepturilor omului în Republica Slovacă în timpul perioadei
inițiale de doi ani (de la 1 ianuarie 1993 pâ nă la data de 31
decembrie 1995). Guvernul Republicii Slovace a fost obligat prin
acord de a furniza Centrului, sprijinul financiar și garantarea
independenței juridice și operative, după doi ani de la perioada
inițială . Activită țile centrului și poziția sa sunt extinse prin
Legea nr 365/2004 privind egalitatea de tratament și protecție
împotriva discrimină rii (Legea Antidiscriminare).
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Prin adoptarea acestei legi Republica Slovacă încorpora în
legislația sa directivele antidiscriminare ale Uniunii Europene.
Prin intermediul punerii în aplicare a Legii Antidiscriminare a
fost modificat și extins mandatul Centrului. Centrul este singura
instituție pentru protecția egalită ții în Republica Slovacă . Mai
mult decâ t atâ t, Centrul este singura instituție cu competențe
legale în domeniul protecției principiului egalită ții de tratament.
În afară de competențele unei instituții naționale pentru
drepturile omului, Centrul, prin urmare, are autoritatea de a
proteja principiul egalită ții de tratament.
Mandatul Centrului a fost extins, de asemenea, recent. În
conformitate cu Legea nr 307/2014 privind anumite dispoziții
privind raportarea conduitei sociale penale și pentru
modificarea și completarea altor legi, Centrul are sarcina de a
evalua în mod regulat și să publice documente juridice,
hotă râ rile judecă torești, anumite dispoziții și alte informații
relevante referitoare la conduita socială penală și de protecție,
în conformitate cu prezentul Act.
Prin urmare, Centrul funcționează în prezent ca organism
acreditat de Institut Național pentru Drepturile Omului și
Egalitate, cu un mandat destul de larg.
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Activități relevante în ultimii ani

Activități care urmăresc
sprijinirea grupurilor
vulnerabile (de exemplu,
prin training-uri)
Activități care urmăresc să
sprijine angajatorii și
prestatorii de servicii (de
exemplu, prin training-uri,
materiale de îndrumare,
sprijin practic, etc.)
Activități de comunicare (de
exemplu, campanii de
sensibilizare)
Recomandări privind
problemele de discriminare
Publicații și rapoarte
Proiecte de cercetare
(inclusiv anchete)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

nu

nu

nu

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da
da

da
da

da
da

da
da

da
da

da
da
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Instituția are un mandat de a se ocupa de:


infracțiunile motivate de ură



discurs instigator la ură

În ceea ce privește infracțiunile motivate de ură , Centrul are un
mandat de a aduna și, la cerere, a se ocupa de informații cu
privire la rasism, xenofobie și antisemitism în Republica Slovacă
și de a pregă ti activită ți educaționale și să participe la campanii
de informare care vizează creșterea toleranței societă ții . Acesta
prevede, de asemenea, asistență juridică nu numai victimelor
discrimină rii, ci și victimelor manifestă rilor de intoleranță .
Domeniile de responsabilitate și temeiurile de investigare a
discrimină rii aflate în subordinea Centrului sunt urmă toarele:
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Domenii
acoperite

Locuri
de
munc
ă

Educați
e

Locuinț
e

Protecți
e socială
și
sănătate

Bunuri
și
servici
i

Altele*

Gen

da

da

da

da

da

da

Egalitate
de gen
Origine
etnică și
rasială
Vârstă

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

Dizabilitat
e
Orientare
sexuală

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

Religie și
credințe

da

da

da

da

da

da

Alte motive* - Naționalitatea, Stare civilă , Culoare, Limbă ,
afilierea politică , Origine națională sau socială , proprietate,
ereditate, un alt statut) - ocuparea forței de muncă , educație,
locuințe, protecție socială și de să nă tate, bunuri și servicii de
raportare conduită socială .
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Raportul anual al Centrului Național Slovac pentru
Drepturile Omului
prezintă urmă toarele concluzii și
recomandă ri cu privire la asistența victimelor violenței pe bază
de gen din perspectiva problematicii anti-discriminare,
concluzii care vor fi preluate în prezentul studiu sub forma a
două capitole distincte, unul dedicat violenței asupra femeii, și
al doilea drepturilor comunită ții LGBT (lesbian, gay, bisexual,
transgender) în Slovacia anului 2015.

Violența împotriva femeilor
Numă rul de femei care au experimentat violența pe motive de
gen este în creștere față de ultimii ani.
În conformitate cu o organizație de femei Women in Distress
(Ž ena v tiesni), numă rul de femei care caută sprijin crește în
fiecare an. În 2015, organizația a oferit asistență pentru 451 de
femei din care 47% au experimentat violența psihologică , 27%
violență fizică și20% violență economică . Aproape 6% dintre
femei au experimentat violența sexuală . Cele mai frecvente
tipologii de agresori au fost soții (66%) și foștii soți (15,2%). În
conformitate cu Centrul slovac de Criză Touch (Slovenske
krízové DOTYK centrum), 41 de victime ale violenței împotriva
femeilor au solicitat ajutor în 2015. Cea mai comună formă de
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violență a fost violența psihologică , care a fost urmată de
violență fizică .
O organizatie non-profit Centrul Slniečko a declarat că cea mai
comună formă de violență împotriva femeilor a fost înregistrată
ca violență fizică precum și violența psihologică , în timp ce în
cele mai multe cazuri agresorul era soțul victimei. Alianta
Femeilor din Slovacia (Aliancia Zien Slovenska) a subliniat, de
asemenea, cazuri de urmă rire (stalking). Cei mai mulți dintre
autori au fost parteneri, fosti parteneri, colegi si sefi. În
conformitate cu Women in Distress, au fost și cazuri în care o
femeie a experimentat violență din partea fiilor lor. Aproximativ
6,9% dintre agresori au fost alți membri ai familiei, printre care
cel mai frecvent violator era fiul victimei.
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Convenția de la Istanbul
Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea
violenței împotriva femeilor și a violenței în familie (Convenția
de la Istanbul) a fost semnată de Republica Slovacă în 2011.
Ratificarea Convenției de la Istanbul a fost amâ nată de mai
multe ori, cu cel mai recent termen limită fiind 30 iunie 2016. În
toamna 2016, câ nd acest studiu a fost realizat, Slovacia încă nu
ratificase convenția.
Petiția Alianței pentru Familie
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Chestiunea ratifică rii Convenției de la Istanbul a fost redeschisă
în 2015, cu ajutorul mai multor ONG-uri. Scopul principal al
unei campanii "Apă sați 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
ratifică rii Convenției de la Istanbul a fost asociația civică Alianța
pentru familie. Alianța pentru Familie a inițiat la 4 mai 2015 o
petiție împotriva ratifică rii Convenției de la Istanbul. Petiția a
constat în principal, din urmă toarele puncte:
1. Refuzam ca pentru copiii noștri să se predea în școli cu privire
la așa-numitele roluri "non-stereotipe" și refuză m 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.);
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3. Refuză m obiectivul Convenției de la Istanbul: pentru a elimina
tradițiile bazate pe rolurile stereotipe ale femeilor și bă rbaților
(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 bă rbaților 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).
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Petiția conține o serie de informații incorecte și pă rtinitoare.
Informațiile prezentate la punctul 1 și punctul 2 nu sunt
prevă zute 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 prevă zute la alineatul 1 se bazează pe
convingerea redactorilor că
modelele existente de
comportament ale femeilor și bă rbaților sunt adesea influențate
de prejudecă țile, stereotipurile de gen și obiceiurile
pă rtinitoare-gen sau tradiții ... Ca o obligație generală , prezentul
alineat nu merge în detaliu ca să propună mă suri specifice
pentru a lua, lă sâ nd la latitudinea pă rții. "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 pă rți a societă ții care este împotriva
egalită ții de gen sau de orice concept legat, tocmai din cauza
fricii de eliminare a diferențelor biologice între bă rbați 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 ră mâ ne neschimbat
(iunie-2016)."
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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 că tre
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), câ t și din Recomandarea
Comitetului ONU pentru eliminarea discrimină rii împotriva
femeilor. Prin urmare, Centrul consideră că , în 2016 legea va fi
aprobată fă câ nd procedura de ratificare în timp util a Convenției
de la Istanbul mai probabilă .
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Helpline-ul național pentru femeile care se confrunta cu
violența și Centrul Metodologic de Coordonare
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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 avâ nd consilieri instruiți special.
Pâ nă în 2015, Slovacia nu a avut o linie de asistență națională
non-stop; linii de asistență telefonică similare au fost create de
că tre 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 recomandă rile 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 pregă tirea 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 .
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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 pâ nă 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 să u principal este de a "crea, implementa și coordona
politica națională în domeniul prevenirii, intervenției și
combaterea violenței împotriva femeilor."
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Crearea Centrului a fost propus nu numai în cadrul PNA privind
violența împotriva femeilor, ci și în Recomandă rile Comitetului
ONU pentru eliminarea discrimină rii 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 egalită ții de tratament și
drepturile copilului pentru anul 2014 conținea un capitol
privind construcția Casei de siguranță pentru femei dezvoltat de
USMothers asociație civică . Cetă țenii 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 gră diniță . Un
campanie împotriva adă postului a urmat, spunâ nd că "Copiii din
Š idlovec au nevoie de gră diniță , nu o casă de jocuri de noroc în
viitor".
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Între timp, s-au purtat negocieri la Consiliul Local între
adversari și susțină tori ai renovarea fostei gră dinițe de că tre
asociație. În cele din urmă , Consiliul Local a votat în favoarea
adă postului pentru femei, nu numai pentru a menține reputația
orașului, dar, de asemenea, din cauza amenzii pe care orașul ar
trebui să plă tească pentru încă lcarea contractului încheiat cu
asociația UsMothers. Adapostul pentru femeile abuzate in
Š idlovec a fost în cele din urmă deschis la data de 6 septembrie
2015. Primele femei s-au mutat în decembrie 2015. În 2015, alte
câ teva adă posturi au fost deschise, cum ar fi adă postul din Nitra
deschis de că tre 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 legă tură 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 mă surile care prezintă o implicare mai intensă a
statului în domeniul violenței împotriva femeilor și crearea de
noi adă posturi pentru femeile abuzate.
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Pe de altă parte, este negativ eșecul adoptă rii 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 ratifică rii 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 râ ndul persoanelor cu
privire la Convenția de la Istanbul.
Recomandări ale
Drepturile Omului

Centrului

Național

Slovac

pentru

1. Republica Slovacă să finalizeze procesul de ratificare a
Convenției de la Istanbul, fă ră întâ rzieri 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 Helplineul Național pentru femeile care se confrunta cu violenta.
3. Regiunile autonome, orașele, municipiile și sectorul nonguvernamental să crească numă rul de adă posturi pentru
femeile maltratate.
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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. Cetă țenii Republicii Slovace, înainte de semnarea petițiilor, să
studieze cu atenție conținutul lor și probleme conexe.
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Drepturile comunității LGBTI (lesbian, gay, bisexuali,
transsexuali, intersexuale) în Slovacia
Drepturile persoanelor LGBTI (lesbiene, gay, bisexuali,
transsexuali și persoane intersexuale), în Slovacia au fost
dezbă tute la începutul anului 2015 în ceea ce privește
referendumul pentru protecția familiei și în a doua jumă tate a
anului cu privire la pregă tirea Planului de acțiune pentru
persoanele LGBTI pentru anii 2016-2019 (Planul de acțiune
LGBTI). Adoptarea unui plan de acțiune care să acopere în mod
specific protecția drepturilor și a egalită ții pentru persoanele
LGBTI și care să reflecte mă surile legislative necesare pentru a
îmbună tă ți statutul acestor persoane în societate a fost
recomandat în mod repetat de că tre Centrul Național Slovac
pentru Drepturile Omului . Centrul consideră că manifestă rile
tot mai mare de intoleranță și ură împotriva persoanelor LGBTI,
care sporesc și mai mult discriminarea împotriva acestor
persoane în viața lor de zi cu zi, a devenit o problemă deosebit
de problematică în anul 2015.
Referendumul pentru protecția familiei
În Raportul cu privire la drepturile omului din 2014, Centrul
a acoperit referendumul pregă tit pentru protecția familiei
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inițiat de o petiție organizată de Alianța pentru Familie
(Aliancia za rodinu).
Referendumul a fost numit la decizia președintelui nr
320/2014 să aibă loc în data de 7 februarie 2015. Referendumul
punea trei întrebă ri referitoare la coabitarea a cuplurilor de
același sex, adoptarea și creșterea copiilor de că tre cuplurile de
același sex și participarea copiilor la educație care acoperă
comportamentul sexual sau eutanasia.
Referendumul a fost precedat la începutul anului 2015
printr-o campanie puternică .
Partea pozitivă a acestei campanii a fost că a creat un spațiu
pentru o dezbatere deschisă privind drepturile persoanelor
LGBTI și statutul lor în societate. Din pă cate, această campanie a
fost însoțită îndeaproape de denigrare, manifestă ri de
homofobie și ură împotriva comunită ții LGBTI conducâ nd la
aprofundarea prejudecă ților față de persoanele LGBTI. Această
experiență a subliniat, printre altele, necesitatea de a modifica
legislația cu privire la discursul instigator la ură și motivele
pentru a consolida protecția drepturilor persoanelor transgen și
intersexuale.
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Referendumul nu a avut succes din cauza unui prezențe
scă zute la vot, dat fiind că doar 21,41% dintre alegă torii eligibili
au participat. Majoritatea alegă torilor a ră spuns la toate cele
trei întrebă ri ale referendumului afirmativ (prima întrebare
94,5%, a doua întrebare 92.43%, iar ultima întrebare 90,32%).
În total, 78,59% din alegă torii eligibili nu au votat la
referendum, în timp ce mulți au declarat în mod explicit că au
fă cut acest lucru din cauza dezacordului cu subiectul
referendumului.
Dezbaterea privind referendumul a fost, din pă cate, marcată
negativ de calomnii, intoleranță și neînțelegeri cu o tendință de
a constitui manifestă ri de ură . Centrul a subliniat faptul că nu ia
în considerare referendumul ca un mijloc adecvat pentru a gă si
ră spunsuri la provocă rile actuale în domeniul drepturilor
omului. Dimpotrivă , mă surile specifice sunt rezultatele
experților și dezbaterilor publice tolerante cu respectarea
opiniilor adversarilor pentru a proteja demnitatea umană ,
libertatea de gâ ndire, de conștiință , religie și credință , precum și
libertatea de expresie și libertatea de exprimare.
Întrebă rile deschise la referendum ră mâ n curente și în ceea
ce privește protecția drepturilor persoanelor LGBTI fiind
necesar să se abordeze în mod adecvat, precum și alte probleme
155

„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

practice cu care se confruntă aceste persoane în viața lor de zi
cu zi.
Planul de acțiune pentru persoanele LGBTI pentru anii
2016-2019
In octombrie 2015, Ministerul Justiției a prezentat, în baza
Hotă rîrii Guvernului Republicii Slovace nr 71 din 18 februarie
2015 Strategia la nivel național pentru protecția și promovarea
drepturilor omului în Republica Slovacă , planul de acțiune
LGBTI în procedura de dezbatere. Procedura de dezbateri a avut
loc în perioada 06 octombrie 2015 pâ nă la 20 octombrie 2015.
Planul de acțiune al LGBTI se bazează pe Anexa nr. 9 la
Strategia la nivel național pentru protecția și promovarea
drepturilor omului în Republica Slovacă și reprezintă primele
angajamente strategice de cartografiere a documentelor
internaționale, situația și legislația națională , în scopul de a
aborda problemele cu care se confruntă persoanele LGBTI.
Organismele responsabile de punerea sa în aplicare ar trebui să
fie Ministerul Justiției, Comitetul pentru drepturile lesbienelor,
homosexualilor, bisexualilor, transgender și intersexuale,
Consiliul Guvernului Republicii Slovace pentru drepturile
omului, minorită țile naționale și egalitatea de gen (Comitetul
LGBTI) și alte ministere. Sarcinile definite în planul de acțiune
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LGBTI sunt împă rțite în cinci domenii: sensibilizare, alte politici
publice, sarcini sectoriale; educaţie; viața privată și viața de
familie și ocuparea forței de muncă ; să nă tate; protecția
împotriva infracțiunilor motivate de ură pe motive de orientare
sexuală sau identitate de gen.
În ceea ce privește legislația, planul de acțiune LGBTI
stabilește numai 4 sarcini speciale.
Acestea acoperă o propunere legislativă care să permită
emiterea de noi certificate privind finalizarea studiilor pentru
persoanele care au suferit o schimbare de sex și modifică ri ale
legislației relevante, în scopul de a asigura libera alegere a
numelui și prenumele, de asemenea, pentru persoanele care au
suferit de schimbare de sex. În ceea ce privește legislația penală ,
propunerea sugerează introducerea infracțiunii de ură bazată
pe identitatea de gen și a caracteristicilor sexuale, printre
motivele speciale ale unor infracțiuni și extinderea crimelor de
discurs instigator la ură prin discursul de ură homofob și
transfob. Scopul modifică rilor propuse este de a completa
lacunele în protecția drepturilor persoanelor transgender.
În domeniul vieții private și de familie, inclusiv legislația
privind adopțiile, Propunerea Planul de acțiune LGBTI nu are
obligația să adopte o legislație care reglementează
157

„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

parteneriatele înregistrate sau alte forme de instituționalizate
coabitare de heterosexuali sau homosexuali necă să toriți
cupluri. Activită țile din acest domeniu se referă numai la
pregă tirea situațiilor model și evaluarea impactului financiar al
contribuțiilor de asistență socială în caz de recunoaștere legală
a cuplurilor de același sex, precum și la o analiză a statutului
juridic al cuplurilor necă să torite și identificarea barierelor cu
care aceste cupluri se confruntă în realizarea drepturilor lor.
Mă surile legislative ar trebui propuse numai după rezultatele
acestor activită ți și numai dacă este necesar. Restul sarcinilor se
referă conștientizare și sensibilizare cu privire la drepturile
LGBTI, orientarea sexuală și identitatea de gen, precum și
educarea diverselor grupuri țintă , în scopul de a elimina
prejudecă țile împotriva persoanelor LGBTI.
Propunerea Planului de acțiune LGBTI are ca scop
eliminarea prejudecă ților, discrimină rii și șicană rii persoanelor
LGBTI, eliminarea homofobiei și transfobiei și să
îmbună tă țească legislația pentru a consolida protecția
drepturilor persoanelor transgender. În ciuda faptului că
propunerea nu include
mă suri legislative privind
instituționalizarea conviețuirii cuplurilor de același sex, este
pozitiv faptul că este inclusă analiza existenșelor barierelor care
rezultă din legislația în vigoare pentru cuplurile necă să torite și
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să analizeze impactul unei posibile recunoașteri a cuplurilor de
același sex asupra finanțelor publice. Este esențial ca rezultatele
acestei analize să fie urmate de mă suri legislative și alte servicii
specifice de promovare a drepturilor LGBTI și îmbună tă țirea
statutului lor în societate.

Infracțiunile bazate pe ură și discursul instigator la
ură
Manifestă rile de ură împotriva persoanelor LGBTI au
crescut în ultimii doi ani în ceea ce privește deschiderea
graduală a subiectelor cu privire la drepturile LGBTI în
societatea slovacă și dezbaterea publică privind strategia la
nivel național pentru protecția și promovarea drepturilor
omului în Republica Slovacă , referendumul pentru protecția
familiei și a planului de acțiune LGBTI. Însă modificarea Codului
penal, în 2013, a inclus ura împotriva unui grup de persoane sau
o persoană în funcție de orientarea lor sexuală cu motive
speciale care constituie circumstanțe agravante aplicabile, cu
toate acestea, nu se referă la ura bazată pe identitatea de gen
sau caracteristicile sexuale ale unei victime.
Persoanele transgender și intersexuali reprezintă un grup
deosebit de vulnerabil, care este de multe ori sub rezerva
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discursului instigator la ură sau alte infracțiuni din cauza
identită ții lor de gen sau de caracteristicile sexuale.
În prezent, legislația slovacă nu protejează de aceste tipuri
de manifestă ri de ură .
Planul de acțiune al LGBTI propune adoptarea unor mă suri
legislative care să vizeze lacunele legislației penale, în scopul de
a elimina transfobia și de a lupta împotriva violenței bazate nu
numai pe orientarea sexuală a unei victime, ci și din motive de
identitate de gen și de caracteristicile sexuale.
În ciuda eșecului de a adopta planul de acțiune LGBTI în
2015, a existat o inițiativă să se modifice legislația penală , prin
completarea secțiunii Articolul 140. d) și f) ale Codului Penal.
Ministerul Muncii a prezentat un comentariu de fond în
comentariu care a propus extinderea de fond a motivelor
speciale ale infracțiunilor bazate pe sex sau de gen. Ministerul
Muncii motivat acest lucru prin creșterea numă rului de
femicide și serii de crime violente motivate de ură împotriva
femeilor ca un grup sau ura împotriva persoanelor transgender.
Comentariul a fost aprobat și pus în aplicare în propunerea
actului. Propunerea guvernamentală a fost adoptată în prima
lectură la 56a ședință a Consiliului Național al Republicii
Slovace. După considerare în comitete, un comitet a propus să
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radieze extinderea legislației în ceea ce privește motive speciale
de infracțiune. Actul a fost adoptat în versiunea modificată , prin
urmare, Codul Penal în redactarea actuală nu protejează
împotriva infracțiunilor motivate de ură bazate pe sex,
identitatea de gen și caracteristicile sexuale.
Concluzie
Persoanele LGBTI din Slovacia au fost timp îndelungat
victime ale discrimină rii și altor forme de intoleranță . La
începutul
anului
2015,
campania
premergă toare
referendumului pentru protecția familiei a provocat o largă
dezbatere marcată de calomniere, manifestă ri ale intoleranței și
neînțelegeri ale ambelor grupuri de opinie și au avut tendința
de a se ridica la manifestă ri de ură . Planul de acțiune al LGBTI, a
fost depus în Procedura de dezbatere de că tre Ministerul
Justiției menit să rezolve mai multe provocă ri în ceea ce
privește protecția drepturilor persoanelor LGBTI în Slovacia. Cu
toate acestea, pentru comunitatea LGBTI el a fost o propunere
nesatisfă că toare, în principal, în domeniile de familie și viața
privată , din moment ce nu a fă cut să se referă în mod explicit la
recunoașterea legală a coabită rii cuplurilor de același sex.
Primul punct de vedere istoric al concepției politicii publice în
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domeniul drepturilor LGBTI, din pă cate, nu a fost adoptată în
2015.
Recomandări ale
Drepturile Omului

Centrului

Național

Slovac

pentru

1. Ministerul Justiției al Republicii Slovace, să susțină planul
de acțiune pentru persoanele LGBTI pentru anii 2016-2019
spre adoptare de că tre Guvernul Republica Slovacă , fă ră
întâ rzieri nejustificate.
2. Consiliul Național al Republicii Slovace să modifice Codul
penal și să extindă modul de redactare a articolului 140
secțiunea f) să acopere, printre motivele speciale ale
infracțiunilor, de asemenea, ura bazată pe identitatea de gen
sau caracteristicile sexuale ale victimei.
3. Consiliul Național al Republicii Slovace să modifice Codul
penal să extindă lista infracțiunilor motivate de discursul
instigator la ură pentru a acoperi ura bazată pe orientarea
sexuală , gen caracteristicile de identitate și de sex (adică
discursul de ură homofobe și transfobie).
4. Consiliul Național al Republicii Slovace să adopte legislația
de aplicare pentru parteneriatele înregistrate ale cuplurilor de
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același sex. Pâ nă la adoptare, Centrul recomandă Consiliului
Național al Republicii Slovace și organelor publice
administrarea mandatată în anumite domenii de facilitare a
administrației publice cu privire la problemele de ordin practic
care rezultă din coabitarea neinstituționalizată a cuplurilor
LGBTI prin implementarea unor mă suri legislative și fă ră
caracter legislativ eficiente.
5. Media, educatorii, ONG-urile și alte pă rți interesate care
au un impact asupra opiniei publice să realizeze sensibilizarea
cu privire la drepturile LGBTI, în scopul de a elimina
prejudecă țile și discursul instigator la ură împotriva
persoanelor LGBTI precum și homofobia și transfobia.
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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 ră spuns la lipsa de
informații și cunoștințe despre problemele femeilor rome, cu
privire la situația lor de viață , valorile lor de viață , gâ ndirea lor
asupra vieții, viziunea lor asupra societă ții rome, precum și
înțelegerea lor de a fi femei rome. Aceasta este o inițiativă de
cercetare, care isi propune sa afle cum gâ ndesc femeile rome
despre ele însele, comunitatea lor și societatea lor și cum vă d
viitorul pentru ele însele. Cercetarea caută să exploreze
specificul identită ții femeilor rome în ceea ce privește atâ t etnia
și genul și de a stabili puncte de contact cu femeile care se
confruntă cu să ră cia în societate. Ea servește pentru
introducerea femeilor rome care tră iesc în diferite tipuri de
medii sociale și lupta împotriva prejudecă ților și a discrimină rii
prin prezentarea perspectivei lor și poveștilor lor de viață .
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Realiză rile proiectului Femeile Rome Vorbesc includ o lucrare
de cercetare privind "Specificită țile poziției femeilor rome în
Comunitate - schimbă rile în timp, Provocă ri 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 recomandă ri 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 comunită ții rome din Slovacia este dificilă .
Mulți romi tră iesc în așeză ri segregate, care nu îndeplinesc
standardele de bază ale vieții, cum ar fi accesul la apă potabilă ,
canalizare, electricitate și încă lzire. Cele mai multe dintre femei
sunt șomere și excluse din societate. Punctul de vedere al
comunită ții majoritare este adesea ostil și această ostilitate a
devenit mai adâ nc înră dă cinată în timpurile recente. Nivelurile
ridicate ale ratei șomajului, nivelurile scă zute de educație și de
discriminare și ostilitate în societate contribuie la niveluri
semnificative de să ră cie pentru persoanele de etnie romă .
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Poziția femeilor rome reflectă o intersecție de dublu dezavantaj,
sex și etnie. Într-o societate mai largă , ele au experiența
aceleiași ostilită ți și discrimină ri asociate cu inegalită țile
experimentate de toate femeile. În cadrul comunită ții 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 că tre comunitate, dacă comunitatea
a fost separată , dispersată sau asimilată . Experiența femeilor
rome și inegalită țile în cadrul comunită ților lor poate fi agravată
de excluderea socială și profunzimea de privare a comunită ții.
Acesta poate fi adâ ncită prin daune pentru structura socială a
comunită ții prin migrația forțată și perturbarea familiei, mai
ales în perioade socialiste. Să ră cia intergenerații și șomajul
creează poveri suplimentare pentru femeile rome.
Provocarea de a implica femeile rome
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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 asigură rii unor locuri de
muncă viitoare în municipalită ți. 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 massmedia. 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.
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Agenția de Presă a Romilor a implementat numeroase inițiative
în domeniul educației și formă rii în domeniul comunică rii
media pentru tinerii romi. Acestea au contribuit la rezultate
valoroase ale realiză rilor 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 municipalită ți cu privire la lucrul cu romii, a emis că rți 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.
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Femeile Rome Vorbesc a apă rut 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 , gâ ndirea
lor asupra vieții, viziunea lor asupra societă ții rome, și
înțelegerea lor de a fi femei rome. Proiectul a că utat un alt mod
de a se implica ală turi 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 depă șească problemele
lor și să aibă mai mult succes în a tră i 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, societă ții 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 Šafá rik 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
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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 gâ ndesc 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 comunită ții lor și
să examineze modul în care gâ ndesc despre să ră cie,
experiența, prejudecă ți și discriminarea față de femeile
rome și punctele de vedere ale romilor și relații cu neromi.



Explorarea specificului identită ții femeilor rome în ceea
ce privește atâ t etnia câ t și sexul



Stabilirea punctelor de intersecție cu femeile care se
confruntă cu să ră cia în societatea majoritară
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Introducerea femeilor rome care tră iesc în diferite tipuri
de medii sociale și lupta împotriva prejudecă ților și a
discrimină rii prin prezentarea perspectivei lor și
poveștilor lor de viață .

Primii pași în cadrul proiectului au fost fă cuți 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 cercetă rii este
de a face în continuare posibilă impactul asupra pă rților
interesate, cu responsabilitatea de a acționa asupra problemelor
romilor și cu privire la aspectele de gen legate de comunitatea
de romi.
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Acest proiect este doar începutul că lă toriei, durează foarte mult
timp pentru a articula viața de zi cu zi a femeilor rome,
provocă rile lor curente și temerile din propria lor perspectivă , și
stabilirea problemelor de să ră cie, 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 depă șească barierele și
scepticismul tradițional în baza că ruia romii nu se pot implica în
societatea de masă și să aibă succes.
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Capitolul 8 Concepte și legislație privind
discriminarea multiplă în relație cu
protecția victimei în legislația națională studiu de caz Croația
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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 schimbă ri
instituționale în ceea ce privește îmbună tă țirea egalită ții de gen
și combaterea violenței împotriva femeilor în ultimii 15 ani în
Croația. Cu toate acestea, există o necesitate pentru
îmbună tă țirea 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.
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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
că tre 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 tâ rziu, în 2009
și include:


violența fizică



violență psihologică , inclusiv stalkingul



violența sexuală , inclusiv hă rțuirea sexuală și violența
economică .
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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 plâ ngerile sunt depuse din oficiu, la cererea
procurorului autorizat, sau de că tre victimă . Începâ nd 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.
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Există mai multe politici generale pentru introducerea egalită ții
de gen, cum ar fi Politica națională pentru egalitatea de gen
(2011 - 2015), ca un document strategic fundamental care
vizează eliminarea discrimină rii 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 activită ți și mă suri-cheie, inclusiv
eliminarea violenței împotriva femeilor (VIF). Acest capitol
include obiective și mă suri care includ activită ți, cum ar fi
sensibilizarea opiniei publice cu privire la fenomenul,
îmbună tă țirea statutului și protejarea femeilor victime ale
tuturor formelor de violență și de îmbună tă țire a sistemului de
pă strare a datelor statistice, cooperarea intersectorială ,
coordonarea organelor de stat competente, instituțiile și
organizațiile societă ții civile.
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O parte integrantă a cadrului strategic pentru promovarea
egalită ții de gen și combaterea VIF este reprezentată de alte
obiective și mă suri încorporate în numeroase planuri naționale,
programe și strategii pentru îmbună tă țirea egalită ții 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.
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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 plâ ngerea se face din oficiu, la cererea
procurorului autorizat, sau de că tre 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 hă rțuirea sexuală



violență economică .

Ea nu incriminează aceste tipuri de violență și se concentrează
pe protecția legală și asistența acordată victimelor
infracționalită ții (6 mă suri de protecție care vizează prevenirea
violenței și de protecție a membrilor familiei).
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Strategia Națională de Protecție împotriva violenței domestice
pentru perioada 2011-2016 prevede colectarea datelor
statistice relevante cu privire la violența în familie și
îmbună tă țirea metodologiei sistemului de colectare a datelor cu
privire la cazurile de violență . Ministerul Politicii Sociale și
Tineretului (MSPT) este responsabil de această mă sură .
În Croația, nu există nici o singură lege și nici un set unic de
norme adoptate de că tre 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 (atâ t ca
parte a violenței partenerului intim și nu).

Procesul de colectare a datelor
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Sistemul administrativ actual în Croația poate fi caracterizat ca
fiind "centralizat", deoarece toate datele sunt colectate de că tre
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 pă strate separat în cadrul ministerului de resort.
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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 autorită țile competente care fac obiectul
Protocolului de conduită în cazurile de violență în familie
(poliție, organele judiciare, centre de asistență socială , instituții
sanitare, instituțiile de învă ță mâ nt) sunt obligate să țină
evidențe cu privire la cazurile de violență în familie și să
transmită date că tre 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 îmbună tă țirea
metodologiei sistemului de colectare a datelor în cazurile de
violență . Ministerul Politicii Sociale Și Tineretului
este
responsabil de această mă sură . Datele respective nu sunt
disponibile în mod public.
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În acest scop, la nivel de Ministerului Politicii Sociale Ș i
Tineretului s-a realizat o bază de date, în baza Legii cu privire la
protecția împotriva violenței în familie și Regulamentului
privind conținutul înregistră rilor 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 , schimbă ri 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 vâ rsta victimei câ t și autorului



mă suri întreprinse



hotă râ rile judecă torești



informații despre recidivă în cazul infractorului.
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Ministerul de interne este autorizat să colecteze, să prelucreze și
arhiveze datele statistice obținute în punerea în aplicare a legii.
Centrele de asistență socială pă strează un registru care conține
date despre:


numă rul total de cazuri raportate de violență în familie



numă rul de rapoarte fă cute la poliție de că tre centru



numă rul de cazuri înregistrate de violență în familie
(clasificate în funcție de tipul, durata, categoria de
victime)



Numă rul de victime



Numă rul autorilor



Numă rul de acțiuni întreprinse



numă rul de familii în care a fost raportată violență



tipuri de acțiuni întreprinse de că tre centru pentru
victimă
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numă rul de gardieni speciali desemnați pentru copil în
instanță (procedură în legă tură cu violența în familie)



mă suri de protecție juridică și internă aplicată



tipuri de recomandă ri adresate instanței care vizează
protecția drepturilor și intereselor copilului în cazurile
de violență în familie



Numă rul de persoane aflate în adă posturi (clasificate în
funcție de vâ rstă și sex)

Numă rul de anunțuri în legă tură cu procedurile penale inițiate
legate de violență în familie.
Centrele pă strează o evidență mai detaliată decâ t cea prevă zută
de lege și actele normative și să colecteze date suplimentare cu
privire la:


Numă rul total de acte de violență înregistrate bazate pe
momentul în care centrul a intrat în contact cu victima



Numă rul de convorbiri, în cazurile de violență în familie
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numă rul de întâ lniri atunci câ nd a fost acordat ajutor
material victimelor violenței în familie



Numă rul de apeluri în legă tură cu procedurile judiciare
inițiate în legă tură cu violența în familie



numă rul de rapoarte privind plasarea de urgență în
adă posturi



numă rul 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, înregistră rile pă strate de instituțiile
de îngrijire a să nă tă ții conțin date privind:


numă rul 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
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numă rul de cazuri în care victimele violenței li s-a
recomandat tratament medical



costurile tratamentului pentru o victimă a violenței în
familie



numă rul de cazuri raportate în cazul în care victima
violenței în familie a fost trimisă la o instituție de
psihiatrie pentru tratament



numă rul 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 că tre poliție și instanțe
contravenționale.
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Baza de date a Ministerului Politicii Sociale Și
Tineretului
În conformitate cu Legea privind dreptul de acces la informație,
Ministerul Politicii Sociale Ș i Tineretului este obligat să asigure
accesul la datele statistice colectate în baza fiecă rei persoane
fizice sau juridice care depune o cerere de informații.
Ministerul Politicii Sociale Ș i Tineretului publică doar o parte a
informațiilor legate de violența în familie, care sunt colectate în
centrele de asistență socială , în raportul să u 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 vâ rstă
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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 fă cută 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 mă surile
întreprinse, mă surile 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 dezvoltă rii și adoptarea politicilor
publice în combaterea VIF.
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Discriminarea multiplă în relația cu victimele
violenței pe bază de gen în Croația
Contextul legislativ
Legea care reglementează protecția persoanelor supuse
discrimină rii multiple în Croația este Legea privind antidiscriminarea din 2008.
Articolul 1 din lege prezintă definiția discrimină rii și bazele
protecției împotriva discrimină rii, prevă zâ nd „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”.
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Legislația prevede o protecție împotriva discrimină rii directe și
indirecte, hă rțuirea, hă rțuirea sexuală , încurajarea discrimină rii,
segregarea, discriminarea multiplă , și victimizare (Croația 2009,
Art. 2-7).
Legislația protejează împotriva discrimină rii în urmă toarele
domenii: muncă ; educaţie; securitate socială și asistență socială ;
să nă tate; judiciar și administrație; locuințe; informarea și massmedia 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).
Modifică rile propuse la Legea privind egalitatea de gen au fost
fă cute în 8 septembrie 2016, problema în discuție fiind definiția
victimiză rii avâ nd indicatorul sex/gen ca motiv de discriminare.
Obiectivul principal al modifică rii 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 victimiză rii din Legea anti-discriminare
(Monitorul Oficial nr Narodne Novine. 85/08 și 112/12).
Proiectul Legii conține, de asemenea, mai multe ajustă ri
metodologice minore.
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Rolul Biroului Avocatului Poporului
Biroul Avocatului Poporului este agenția responsabilă pentru
punerea în aplicare a Legii anti-discriminare. Activită țile
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
prevă zute la articolul 10 din prezentul act;



Furniza informații necesare persoanelor fizice și juridice
care au depus o plâ ngere din cauza discrimină rii în ceea
ce privește drepturile și obligațiile acestora, precum și
posibilită țile 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
mă suri care țin de competența lui / ei necesară pentru
eliminarea discrimină rii și protecția drepturilor
persoanelor discriminate;
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



Avertiza publicul cu privire la apariția discrimină rii;



Cu acordul pă rților, 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
discrimină rii în materie și, după caz rapoartele lui / ei
anuale, extraordinare;



Efectueze anchete privind discriminarea, dă avize și
recomandă ri, și propune soluții juridice și strategice
adecvate pentru Guvernul Republicii Croația. (Croația
2009, Art. 12)
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Există trei organisme specializate – Avocatul Poporului
pentru persoanele cu dizabilități, Avocatul Poporului
pentru copii, și Avocatul Poporului pentru egalitatea de
gen. Plâ ngerile 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 bă rbați, drepturile LGBT.
Scurt istoric
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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 că ruia Avocatul Poporului pentru egalitatea de
gen îndeplinește sarcinile unui organism independent
responsabil cu combaterea discrimină rii în domeniul egalită ții
între femei și bă rbați.
Printre responsabilită țile avocatului poporului pentru egalitatea
de gen se numă ră :


Primirea reclamațiilor din partea orică ror persoane
fizice sau juridice cu privire la discriminarea în domeniul
egalită ții de gen;



Acordarea de asistență persoanelor fizice și juridice care
au depus o plâ ngere de discriminare sexuală în
instituirea unor proceduri judiciare;
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Luarea de mă suri pentru a investiga plâ ngerile
individuale înainte de a procedurilor legale;



Coordonarea, cu acordul pă rților 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 ;



Desfă șurarea unor studii independente privind
discriminarea, publicarea de rapoarte independente și
schimbul de informații disponibile cu organismele
europene corespunză toare.



Acționează într-o manieră independentă , monitorizează
aplicarea legii privind egalitatea de gen și a altor
reglementă ri 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
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Activități care urmăresc
sprijinirea grupurilor
vulnerabile (de exemplu, prin
training-uri)
Activități care urmăresc să
sprijine angajatorii și prestatorii
de servicii (de exemplu, prin
training-uri, materiale de
îndrumare, sprijin practic, etc.)
Activități de comunicare (de
exemplu, campanii de
sensibilizare)
Recomandări privind
problemele de discriminare
Publicații și rapoarte
Proiecte de cercetare (inclusiv
anchete)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

nu

nu

da

da

da

da

nu

nu

da

da

da

da

nu

nu

da

da

da

da

nu

da

da

da

da

da

nu
nu

da
da

da
da

da
da

da
da

da
da
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Domeniile de responsabilitate și temeiurile de investigare a
discrimină rii aflate în subordinea instituției avocatului
poporului pentru egalitatea de gen sunt urmă toarele:
Domenii
acoperite

Locuri
de
muncă

Educaț
ie

Locuințe

Protecție
socială și
sănătate

Bunuri
și
servicii

Altele
*

Gen

da

da

da

da

da

da

Egalitate
de gen
Origine
etnică și
rasială
Vâ rstă

da

da

da

da

da

da

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

Dizabilitat
e
Orientare
sexuală

nu

nu

nu

nu

nu

nu

da

da

da

da

da

da

Religie și
credințe

nu

nu

nu

nu

nu

nu
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Alte motive*: Discriminarea pe bază de familie, stare civilă ,
sarcină și drepturi de maternitate, violența în familie.
Biroul avocatului poporului enumeră urmă toarele acțiuni
posibile în ceea ce privește plâ ngerile de discriminare:


Notificâ nd reclamantul, că nu a avut loc nici o
discriminare și / sau să îl direcționeze că tre un organism
competent.



Acționâ nd pe baza unei plâ ngeri 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 recomandă ri clientului cu privire la posibilele
actiuni legale,
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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
plâ ngere
împotriva
fă ptuitorului
discrimină rii,
poate propune modifică ri ale legislației sau
reglementă rilor discriminatorii,
Acționâ nd 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 plâ ngeri
privind discriminarea, dintre care 60 legate de rasă , etnie,
culoarea pielii sau origine națională (Croația iunie 2013). Cele
mai frecvente "domenii de discrimină re", în 2012, au fost legată
de locul de muncă și condițiile de muncă , reprezentâ nd 94 din
cele 202 revendică ri totale. Biroul a închis 156 cazuri în 2012,
137 din cele care au fost depuse în 2012 și 19 din anii anteriori.
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În 2013, Biroul a primit 249 de plâ ngeri în temeiul Legii antidiscriminare, dintre care 57 plâ ngeri au fost din cauza rasei sau
etniei, reprezentâ nd 23 la sută din totalul plâ ngerilor de
discriminare (Croația de 12 iunie 2014). Biroul a soluționat 145
în 2013 dintre plâ ngerile de discriminare.
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Romii și sâ rbii sunt cele două grupuri minoritare cu cel mai
mare risc de a se confrunta cu o discriminare (Croația -12 iunie
2014). În 2013, sâ rbii au prezentat cel mai mare numă r de
pretenții de discriminare legate de etnie sau rasă , și cele mai
multe dintre revendică rile legate de domeniul ocupă rii forței de
muncă . Mulți sâ rbi sunt concentrați în zonele de "interes special
de stat" [un termen legal pentru zonele aflate sub controlul
forțelor rebele sâ rbe în timpul ră zboiului (Human Rights Watch
2006)], care au mai puține oportunită ți de angajare. Aceste
cazuri sunt evaluate individual de la caz la caz. Potrivit
raportului anual 2012, sâ rbii din Croația sunt afectați în mod
deosebit de situația precară economică , șomaj ridicat, precum și
aspecte legate de redobâ ndirea drepturilor la locuințe (Croația
iunie 2013). Spre deosebire de numă rul de plâ ngeri depuse de
că tresâ rbi, nu au fost primite nici o plâ ngere 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 "mă suri
speciale de monitorizare și mă suri de combatere a
discrimină rii" (Croația iunie 2013).
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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
numă r 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 discrimină rii. Unii oameni sunt
reticenți să o folosească pentru că nu doresc să își dezvă luie
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
atâ t în societate câ t și în sistemul judiciar.
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Raportul arată că există o problemă cu subraportarea cazurilor
de discriminare și că un numă r mare de oameni nu știu cum să
solicite ajutor în a aborda un caz discriminare sau nu iau mă suri
împotriva discrimină rii. 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 antidiscriminare și, în special, deficiențele în recunoașterea
practicilor discriminatorii" (COE 25 septembrie 2012).
Principalele provocă ri pentru punerea în aplicare a Legii
antidiscriminare sunt rezolvarea problemei de subraportare, în
special în râ ndul romilor, precum și consolidarea capacită ților
de soluționare a litigiilor strategice ale Biroului. Reprezentantul
Oficiului pentru Drepturile omului și minorită țile naționale a
declarat că provocă rile în punerea în aplicare a legislației
antidiscriminare includ subraportarea cazurilor de discriminare
de că tre victime, reduceri bugetare, precum și vizibilitatea
scă zută a insitituției Avocatului Poporului.
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Capitolul 9 Concepte și legislație privind
discriminarea multiplă în relație cu
protecția victimei în legislația națională studiu de caz România
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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.
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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
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• 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
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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;
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- 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;
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- 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;
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- 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.

Rolul CNCD
CNCD este autoritatea de stat autonoma, sub control
parlamentar, care isi desfasoara activitatea in domeniul
discriminarii. Este garant al respectarii si aplicarii principiului
nediscriminarii, in conformitate cu legislatia interna in vigoare
si cu documentele internationale la care Romania este parte.
Consiliul isi exercita atributiile in urmatoarele domenii:


Prevenirea faptelor de discriminare prin realizarea de
campanii de informare, de constientizare privind
drepturile omului, efectele discriminarii, principiul
egalitatii, cursuri de formare, de informare, proiecte si
programe la nivel local, regional si national, realizarea de
studii, rapoarte etc



Medierea faptelor de discriminare a partilor implicate in
cazul de discriminare, in prezenta reprezentantilor
Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii.
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Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii
urmareste reducerea si eliminarea faptelor de
discriminare si nicidecum sa aplice amenzi.


Investigarea, constatarea si sanctionarea faptelor de
discriminare. Pentru analizarea cat mai corecta a
cazurilor si pentru luarea deciziilor in cazul petitiilor
primite sau autosesizarilor, Colegiul Director dispune de
masuri pentru a investiga cazurile, in urma carora acesta
constata existenta sau nu a faptei de discriminare si dupa
caz, sanctionarea acesteia.



Monitorizarea cazurilor de discriminare in urma
constatarii unor cazuri de discriminare de catre CNCD,
prin supravegherea ulterioara a partilor implicate.



Acordarea de asistenta de specialitate victimelor
discriminarii prin explicarea legislatiei celor interesati
de catre consilierii juridici ai CNCD, prin indrumarea
asistata in ceea ce priveste activitatea de depunere a
petitiei si informatii suplimentare ce decurg din aceasta
procedura.

Definiția discriminării în legislația românească
213

„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

Prin discriminare se intelege orice deosebire, excludere,
restrictie sau preferinta pe baza criteriilor prevazute de
legislatia in vigoare.
Criteriile stabilite de legislatia romaneasca sunt:
















Rasa
Nationalitate
etnie
limba
religie
categorie sociala
convingeri
sex
orientare sexuala
varsta
handicap
boala cronica necontagioasa
infectare HIV
apartenenta la o categorie defavorizata
precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect
restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau
exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului
si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor
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recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social
si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice.
Formele discriminarii în legislația românească
Discriminarea directă
Survine cand o persoana beneficiaza de un tratament mai putin
favorabil decat o alta persoana care a fost, este sau ar putea fi
intr-o situatie comparabila, pe baza oricarui criteriu de
discriminare prevazut de legislatia in vigoare.
Discriminarea indirecta
Survine atunci cand o prevedere, un criteriu, o practica aparent
neutra dezavantajeaza anumite persoane, pe baza criteriilor
prevazute de legislatia in vigoare, cu exceptia cazurilor in care
aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de
un scop legitim, iar metodele de atingere acelui scop sunt
adecvate si necesare. De asemenea, discriminarea indirecta este
orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care la
genereaza, favorizeaza sau defavorizeaza nejustificat, supune
unui tratament injust sau degradant o persoana, un grup de
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persoane sau o comunitate fata de altele care se afla in situatii
egale.
Discriminarea multiplă
Survine atunci cand o persoana sau un grup de persoane sunt
tratate diferentiat, intr-o situatie egala, pe baza a doua sau a mai
multor criterii de discriminare, cumulativ.
Hartuirea
Este orice comportament care duce la crearea unui cadru
intimidant, ostil, degradant ori ofensiv, pe criteriu de rasa,
nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri,
gen, orientare sexuala, apartenenta la o categorie defavorizata,
varsta, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt
criteriu
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Victimizarea
Este orice tratament advers, venit ca reactie la o plangere sau
actiune in instanta sau la institutiile competente, cu privire la
incalcarea principiului tratamentului egal si al nediscriminarii.
Dispozitia de a discrimina (ordinul de a discrimina)
Este considerata a fi tot o forma de discriminare si reprezinta
un ordin primit de o persoana sau un grup de persoane de la o
alta persoana sau grup de persoane pentru a discrimina.
Sacțiuni
Faptele de discriminare se sanctioneaza contraventional:
• cu avertisment
• cu amenda de la 1.000 lei la 30.000 lei daca discriminarea
vizeaza o persoana fizica
• cu amenda de la 2.000 lei la 100.000 lei daca discriminarea
vizeaza un grup de persoane sau o comunitate
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Activități relevante în ultimii ani a CNCD

Activități care urmăresc
sprijinirea grupurilor
vulnerabile (de exemplu, prin
training-uri)
Activități care urmăresc să
sprijine angajatorii și prestatorii
de servicii (de exemplu, prin
training-uri, materiale de
îndrumare, sprijin practic, etc.)
Activități de comunicare (de
exemplu, campanii de
sensibilizare)
Recomandări privind
problemele de discriminare
Publicații și rapoarte
Proiecte de cercetare (inclusiv
anchete)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

nu

nu

nu

nu

nu

da

da

da

da

da

da

da

da
da

da
da

da
da

da
nu

da
da

da
da
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Domeniile de responsabilitate și temeiurile de investigare a
discrimină rii aflate în subordinea instituției CNCD sunt
urmă toarele:
Domenii
acoperite

Locuri
de
muncă

Educaț
ie

Locuințe

Protecție
socială și
sănătate

Bunuri
și
servicii

Altele
*

Gen

da

da

da

da

da

nu

Egalitate
de gen
Origine
etnică și
rasială
Vâ rstă

da

da

da

da

da

nu

da

da

da

da

da

nu

da

da

da

da

da

nu

Dizabilitat
e
Orientare
sexuală

da

da

da

da

da

nu

da

da

da

da

da

nu

Religie și
credințe

da

da

da

da

da

nu
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Bune practici cu privire la demersurile CNCD în
domeniul formării capacității administrative vis a vis
de discriminare
1. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii
implementeaza, in perioada 2014-2016, proiectul predefinit cu
finantare externa nerambursabila intitulat "Imbunatatirea
masurilor antidiscriminare la nivel national prin
participarea larga a specialistilor si a societatii civile",
finantat in cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014,
Domeniul RO 10 – Copii si tineri la risc si initiative locale si
regionale destinate reducerii inegalitatilor nationale si
promovarii incluziunii sociale, avand ca principal partener
Consiliul Europei, prin Directia de Cetatenie Democratica si
Participare a Consiliului Europei.
Obiectivele proiectului au fost cresterea nivelului de
constientizare cu privire la noile provocari in dinamica
fenomenului discriminarii in societatea romaneasca, atat la
nivel national, cat si la nivel local, precum si elaborarea
strategiei nationale de prevenire si combatere a discriminarii in
perioada 2015-2020 printr-o larga participare a tuturor
actorilor semnificativi si pe baza standardelor relevante.
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O componenta importanta a proiectului vizeaza organizarea de
cursuri de specializare pentru reprezentantii categoriilor
profesionale direct implicate in activitati judiciare si
educationale cu impact asupra problematicii discriminarii
(magistrati, politisti, inspectori scolari, profesori).
In acest context, Consiliul National pentru Combaterea
Discriminarii a organizat primul curs de specializare in
domeniul nediscriminarii si al egalitatii de sanse dintr-o serie
de trei adresate magistratilor (procurori si judecatori). In
cadrul acestei sesiuni de pregatire cursantii au avut ocazia sa
dezbata si sa aprofundeze teme precum: legislatie europeana si
nationala in materia nediscriminarii, jurisprudenta CEDO, CJUE
si CNCD in domeniu, concepte, proceduri administrative si
judiciare.
2. Pentru indeplinirea conditionalitatilor ex-ante din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si
Consiliului din 17 decembrie 2013, potrivit carora trebuie sa
existe capacitatea administrativa pentru punerea in aplicare a
legislatiei Uniunii Europene de combatere a discriminarii,
asigurarea egalitatii de gen si a drepturilor persoanelor cu
dizabilitati precum si pentru punerea în aplicare a politicilor in
materie de fonduri ESI, Consiliul National pentru Combaterea
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Discriminarii (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 s-a adresat intregului personal implicat
în managementul si controlul FESI din cadrul Autoritatilor de
management, Organisme intermediare, Autoritatea de
certificare si plata si Autoritatea de audit precum si Ministerul
Fondurilor Europene. Desfasurarea programului de formare s-a
axat pe legislatia si politica Uniunii in materie de
antidiscriminare, egalitate de gen si protectia persoanelor cu
dizabilitati si este structurat in 3 module specifice domeniilor
drepturilor omului, respectiv "Antidiscriminare", "Egalitate de
gen", "Drepturile persoanelor cu dizabilitati".
In 2015, in judetele Brasov, Prahova si Suceava, s-au desfasurat
sesiunile de formare aferente Modulului II – Egalitate de Gen, la
care au participat 568 persoane din cadrul ministerelor,
organismelor de implementare fonduri structurale, institutii de
audit.
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Alte instituții cu roluri în problematica discriminării în
România
Instituţia Avocatul Poporului
Constituantul româ n a optat pentru denumirea Avocatul
Poporului, o instituţie de tip ombudsman cu competenţă
generală , care are drept scop apă rarea drepturilor şi libertă ţilor
persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorită ţile publice.
Instituţia Avocatul Poporului a fost una dintre structurile
instituţionale noi, create prin Constituţia din 1991, ală turi de
Curtea Constituţională , avâ nd drept scop apă rarea drepturilor şi
libertă ţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu
autorită ţile administraţiei publice. Instituţia a fost înfiinţată
prin Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea
instituţiei Avocatul Poporului.
Preocupă ri pe plan internaţional pentru dezvoltarea instituţiilor
naţionale care au drept scop protecţia şi promovarea
drepturilor omului
Pe plan internaţional, în ultimii două zeci de ani, s-a manifestat
un interes din ce în ce mai crescut pentru instituţiile naţionale
de promovare şi protecţie a drepturilor omului. Prima reuniune
internaţională tehnică cu acest subiect a avut loc la Paris, în anul
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1991. Concluziile acestei reuniuni au fost valorificate
prin Rezoluţia nr. 54/1992 a Comisiei ONU a Drepturilor
Omului, intitulată Principiile referitoare la statutul instituţiilor
naţionale („Principiile de la Paris”). Ulterior, Adunarea Generală
a Naţiunilor Unite le-a aprobat prin Rezoluţia nr. 48/134 din 20
decembrie 1993. Conform acestui document, statele membre
sunt încurajate să creeze sau să consolideze instituţiile
naţionale, acestora trebuie să li se confere un mandat câ t mai
amplu posibil în promovarea şi protecţia drepturilor omului.
Instituţia Avocatul Poporului este organizată şi funcţionează
în conformitate cu Principiile de la Paris, urmâ nd să solicite
acreditarea Comitetului Internaţional de Coordonare a
Instituţiilor Naţionale pentru Promovarea şi Protecţia
Drepturilor Omului şi să se integreze astfel în organizaţiile
privind drepturile omului din sistemul Naţiunilor Unite.
Instanţa de judecată
Competenţa în domeniul discrimină rii
Persoanele care vor să obţină despă gubiri pentru discriminare,
să fie restabilită situaţia anterioară discrimină rii sau să se
dispună anularea situaţiei create prin discriminare se pot
adresa instanţei de judecată (art.27, O.G. 137/2000). Dreptul
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persoanelor de a se adresa instanţei se bazează şi pe
prevederile generale ale art.1349 Noul Cod Civil referitoare la
ră spunderea delictuală .
Introducerea unei cerei de chemare în judecată este soluţia
potrivită pentru persoanele care doresc să obţină despă gubiri
pentru prejudiciul care le-a fost creat prin fapta de
discriminare. Tot în instanţă , persoanele vă tă mate pot obţine
restabilirea situaţiei anterioare discrimină rii, ceea ce înseamnă ,
de exemplu că persoanele îşi pot recă pă ta drepturile pe care leau pierdut ca urmare a discrimină rii.
Sesizarea prealabilă a CNCD nu este o condiţie pentru sesizarea
instanţei de judecată . Cu toate acestea, CNCD va fi citat în mod
obligatoriu pentru a depune un punct de vedere la dosar (art.27
al.3).
Cererea este scutită de taxă judiciară de timbru (art.27 O.G.
137/2000)
Trebuie menționate cateva aspecte referitoare la instanţa
competentă . Odată cu schimbarea codului de procedură civilă ,
s-a schimbat şi instanţa de drept comun. În loc de judecă torie,
tribunalul este competent acolo unde legile speciale nu
menţionează instanţa competentă (art.95). Cum O.G. 137/2000
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nu menţionează , în art.27, care este instanţa competentă ,
rezultă că Tribunalul ar trebui să judece faptele de discriminare.
Pe de altă parte, tot în codul de procedură civilă (art.94) se
prevede că Judecă toriile judecă „h)cererile privind obligaţiile de
a face sau de a nu face neevaluabile în bani, indiferent de izvorul
lor contractual sau extracontractual, cu excepţia celor date de
lege în competenţa altor instanţe;" şi „j)orice alte cereri
evaluabile în bani în valoare de pâ nă la 200.000 lei inclusiv,
indiferent
de
calitatea
pă rţilor,
profesionişti
sau
neprofesionişti;". Aceste din urmă situaţii se aplică cererilor de
chemare în judecată privind discriminarea.
Inspecţia muncii
Inspecţia Muncii este un organ de specialitate al administraţiei
publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale şi asigură exercitarea controlului în domeniile
relaţiilor de muncă , securită ţii şi să nă tă ţii în muncă şi
supravegherii pieţei.
Inspecţia Muncii are în subordine inspectorate teritoriale de
muncă , instituţii cu personalitate juridică , care se organizează în
fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti.
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Competenţa în domeniul discrimină rii
Este important de precizat că sesizarea ITM în domeniul
discrimină rii este supusă regulilor generale privind petițiile
(O.G. 27/2002). Rezultă că procedura în faţa ITM nu are aceleaşi
garanţii precum cea din faţa CNCD, unde este obligatorie
respectarea principiului contradictorialită ţii şi al transparenţei.
Inspecţia Muncii are anumite atribuţii specifice care sunt legate
de domeniul discrimină rii: controlează aplicarea mă surilor de
respectare a egalită ţii de şanse şi de tratament între femei şi
bă rbaţi (art.6, al.2, pct.A, lit.c, Legea 108/2002). În acelaşi timp,
Legea 202/2002 oferă ITM anumite competenţe în ce priveşte
egalitatea de şanse dintre femei şi bă rbaţi.
ITM are competenţă în urmă toarele fapte contravenţionale,
conform Legii 202/2002:
•
Nerespectarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în
relaţiile de muncă, care presupune acces nedicriminatoriu la:
alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau
activită ţi;
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angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante
şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale; venituri egale pentru
muncă de valoare egală ;
informare şi consiliere profesională , programe de
iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare
profesională , inclusiv ucenicia;
-

promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;

condiţii de încadrare în muncă şi de muncă ce respectă
normele de să nă tate şi securitate în muncă , conform
prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv condiţiile de
concediere;
beneficii, altele decâ t cele de natură salarială , precum şi
la sistemele publice şi private de securitate socială ;
organizaţii
patronale,
sindicale
şi
organisme
profesionale, precum şi la beneficiile acordate de acestea;
prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu
legislaţia în vigoare; (art. 2 al. 1 şi 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 dispoziţii pentru interzicerea
discrimină rilor bazate pe criteriul de sex în regulamentele de
organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne;
prevederea unor sancţiuni disciplinare pentru angajaţii
care încalcă demnitatea personală prin crearea de medii
degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau
ofensatoare sau prin acţiuni de discriminare;
informarea permanentă a angajaţilor, inclusiv prin
afişare în locuri vizibile, a supra drepturilor pe care aceştia le au
în legă tură cu respectarea egalită ţii de şanse;
după ce a fost sesizat cu o faptă care încalcă principiul
egalită ţii de şanse şi tratament, să informeze imediat
autorită ţile publice competente; (art. 8 din Legea 202/2002)
•
Discriminarea pe criteriul sex prin folosirea unor practici
dezavantajoase în relaţiile de muncă , referitoare la:
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anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi
selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante din
sectorul public sau privat;
încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea
raportului juridic de muncă ori de serviciu;
-

stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;

-

stabilirea remuneraţiei;

beneficii, altele decâ t cele de natură salarială , precum şi
la securitate socială ;
informare şi consiliere profesională , programe de
iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare
profesională ;
-

evaluarea performanţelor profesionale individuale;

-

promovarea profesională ;

-

aplicarea mă surilor disciplinare;

dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilită ţile
acordate de acesta;
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orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei
în vigoare. (art. 9 al.1 din Legea 202/2002)
•
Discriminarea
maternitatea:

care

are

legătură

cu

sarcina

sau

Tratamente mai puţin favorabile aplicate unei femei
legat de sarcină sau concediu de maternitate;
Tratamente mai puţin favorabile aplicate unui bă rbat sau
unei femei în legă tură cu concediul pentru creşterea copiilor
sau concediul paternal;
Solicitarea unei candidate, la angajare, să prezinte un test
de graviditate şi/sau să semneze un angajament că nu va
ră mâ ne însă rcinată sau că nu va naşte pe durata de valabilitate
a contractului individual de muncă ;
Concedierea unei femei salariate pe durata în care este
însă rcinată sau în concediu de maternitate ;
Concedierea unei femei sau a unui bă rbat aflaţi în
concediul pentru creşterea copiilor în vâ rstă de pâ nă la 2 ani,
respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilită ţi;
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Concedierea unui bă rbat care se află în concediu
paternal;
Încă lcarea dreptului salariaţilor aflaţi în concediu de
maternitate, de creştere a copilului, sau în concediu paternal de
a se întoarce la ultimul loc de muncă sau la un loc de muncă
echivalent, avâ nd condiţii de muncă echivalente şi beneficiind
de orice îmbună tă ţire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut
dreptul în timpul absenţei; (art. 10 din Legea 202/2002)
•
Hărţuire sau hărţuire sexuală la locul de muncă (art. 11
din Legea 202/2002)
•
Victimizarea (câ nd angajatorul modifică relaţiile sau
condiţiile de muncă sau concediază o persoană deoarece
aceasta a introdus o plâ ngere sau o acţiune in instanţă
împotriva unei fapte de discriminare la locul de muncă )
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Consiliul Național al Audiovizualului (CNA)
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a fost înființat prin
art. 10 din Legea nr. 504/2002 - legea audiovizualului și este o
autoritate publică autonomă sub control parlamentar (cei 11
membri sunt numiți pe termen de 6 ani în ședința comună a
deputaților și senatorilor) și garantul interesului public în
domeniul comunică rii audiovizuale.
Potrivit art. 10 al. 5 din Legea 504/2002, CNA se poate sesiza
din oficiu sau poate fi sesizat de că tre orice persoană interesată
printr-o plâ ngere, atunci câ nd un radiodifuzor (furnizor de
programe radio sau tv) încalcă prevederile legale, normele de
reglementare în domeniu ori obligațiile înscrise în licența
audiovizuală .
Art. 40 din Legea 504/2002 prevede că este interzisă difuzarea
de programe care conţin orice formă de incitare la ură pe
considerente de rasă , religie, naţionalitate, sex sau orientare
sexuală .
De asemenea, prin Decizia nr. 220/2011, CNA a adoptat Codul
de reglementare a conţinutului audiovizual, care, în art. 47,
prevede că este interzisă difuzarea în programele audiovizuale
a orică ror forme de manifestă ri antisemite sau xenofobe,
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precum si orice discriminare pe considerente de rasă , religie,
naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.
Potrivit art. 90 al. 1 lit. g din Legea 504/2002, constitutie
contravenție programarea şi furnizarea de programe care
încalcă interdicția de difuzare de programe care conţin orice
formă de incitare la ură pe considerente de rasă , religie,
naţionalitate, sex sau orientare sexuală .
Această contravenție se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei
la 200.000 lei. În cazul în care CNA apreciaza că efectele faptei
concrete sunt minore, va adresa doar o somaţie publică de
intrare în legalitate.
Radiodifuzorul că ruia i s-a aplicat o sancţiune sau i s-a adresat o
somaţie de intrare în legalitate de că tre CNA are obligaţia de a
comunica publicului, în 24 de ore, motivele şi obiectul sancţiunii
sau ale somaţiei, în formularea transmisă de CNA. În caz
contrar, se va aplica o amendă contravenţională de la 2.500 lei
la 50.000 lei.
În cazul să vâ rşirii repetate a acestei contraventii, CNA poate
decide, gradual, aplicarea uneia dintre urmă toarele sancţiuni,
potrivit art. 95 din Legea 504/2002:
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-obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 10 minute, între
orele 19,00 şi 19,10, numai textul deciziei de sancţionare;
-obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 3 ore, între orele
18,00 şi 21,00, numai textul deciziei de sancţionare;
-reducerea cu pâ nă la jumă tate a termenului de valabilitate a
licenţei audiovizuale, cumulată cu obligarea radiodifuzorului de
a difuza timp de 10 minute, între orele 19,00 şi 19,10, numai
textul deciziei de sancţionare .
De asemenea, potrivit art. 95/1 din Legea 504/2002, CNA poate
decide aplicarea sanctiunii „supreme", retragerea licenţei
audiovizuale, în cazul să vâ rșirii repetate de că tre furnizorul de
servicii media a uneia dintre urmă toarele fapte:
-incitarea publicului la ură naţională , rasială sau religioasă ;
-incitarea explicită la violenţă publică ;
-incitarea la acţiuni care au drept scop disoluţia autorită ţii de
stat;
-incitarea la acţiuni teroriste.
Deciziile de sanctionare emise de CNA pot fi atacate la curtea de
apel - secţia de contencios administrativ și fiscal. În cazul
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deciziilor de sancționare emise de CNA pentru abateri repetate,
hotă râ rea curtți de apel poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte
de Casație și Justiție, astfel cum prevede art. 95/2 din Legea
504/2002.
Inspectorul social
Conform legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, inspectorul social constată
contravenţii şi aplică amenzi pentru urmă toarele situaţii
(art.100, Legea 448/2006):
a)nerespectarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1), cu amendă de la
6.000 lei la 12.000 lei;
Art. 15: (1)Persoanele cu handicap au acces liber şi egal la orice
formă de educaţie, indiferent de vâ rstă , în conformitate cu tipul,
gradul de handicap şi nevoile educaţionale ale acestora.
b)nerespectarea dispoziţiilor art. 18-20, art. 21 alin. (3) şi (4),
art. 22, art. 23 alin. (1) şi (2), art. 24, 30 şi 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) şi (5), art. 66-68, art. 69 alin. (1), art. 70, 71 şi
art. 82, cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei;
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Art.18: (1)În cadrul procesului de învă ţă mâ nt, indiferent de
nivelul acestuia, persoanele cu handicap au dreptul la: a)servicii
educaţionale de sprijin; b)dotarea cu echipament tehnic adaptat
tipului şi gradului de handicap şi utilizarea acestuia;
c)adaptarea mobilierului din să lile de curs; d)manuale şcolare şi
cursuri în format accesibil pentru elevii şi studenţii cu
deficienţe de vedere; e)utilizarea echipamentelor şi softurilor
asistive în susţinerea examenelor de orice tip şi nivel.
(2)Preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap, împreună cu
asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti, după
caz, au dreptul la locuri gratuite în tabere de odihnă , o dată pe
an, indiferent de forma de învă ţă mâ nt. (....)
Inspectorul social are şi alte atribuţii oferite prin legea
448/2006 în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilită ţi.

Abordarea discriminării multiple din perspectiva
legislativă românească
În Româ nia, conceptul de discriminare multipla nu apare
formulat în legea initiala privind prevenirea si sanctionarea
tuturor formelor de discriminare, si anume în Ordonanta
Guvernului nr. 137/2000, dar a fost introdus în una dintre
desele modificari si completari aduse acestei legi, prin
Ordonanta nr.77/2003 si a fost definita astfel:
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“Art. 2 – (4): Orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta
bazata pe doua sau mai multe criterii constituie circumstanta
agravanta la stabilirea raspunderii contraventionale daca una
sau mai multe dintre componentele acesteia nu intra sub
incidenta legii penale.” În Ordonanta 77/2003 publicata în M.
Of. Nr. 619/30 august 2003.
La acel moment, criteriile discriminarii erau urmatoarele:
„Art. 2. – (1) Potrivit prezentei ordonante, prin discriminare se
întelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe
baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie
sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, vâ rsta, dizabilitate,
boala cronica necontagioasa, infectarea HIV ori apartenenta la o
categorie defavorizata care are ca scop sau efect restrâ ngerea
ori înlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, în
conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor
fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul
politic, economic, social si cultural sau în orice alte domenii ale
vietii publice.” în Ordonanta 77/2003 publicata în M. Of. Nr.
619/30 august 2003.
Ca urmare a modificarilor legislative aduse legii si problematicii
combaterii si prevenirii discriminarii, în 2007, lista posibilelor
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criterii care pot sta la baza faptelor de discriminare este
deschisa:
“Art. 2. – (1) Potrivit prezentei ordonante, prin discriminare se
întelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe
baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie
sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, vâ rsta, handicap,
boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o
categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca
scop sau efect restrâ ngerea, înlaturarea recunoasterii, folosintei
sau exercitarii, în conditii de egalitate, a drepturilor omului si a
libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege,
în domeniul politic, economic, social si cultural sau în orice alte
domenii ale vietii publice.” în Legea 324/14 iulie 2006,
publicata în M.Of. Nr. 626 din 20 iulie 2006.
Conform
legislatiei
anti-discriminarii
din
Româ nia,
problematica discriminarii multiple poate fi introdusa ca si
practica si recunoscuta pe doua cai:
– prin constatarea a doua sau mai multe criterii care au stat la
baza actelor de discriminare;
– prin recunoasterea unui nou criteriu al discriminarii:
intersectia acestor criterii deja enumerate si recunoscute.
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Reprezentantii organizatiilor neguvernamentale care au dreptul
sa sustina victimele discriminarii, sa le reprezinte în instanta si
sa formuleze plâ ngerea, pot invoca mai multe criterii care au
stat la baza actelor de discriminare. Dupa ce investigheaza cazul
si se pot stabilii faptele, daca se constata ca persoana, fizica sau
juridica, împotriva careia s-a depus plâ ngerea este autorul
faptei de discriminare si se întrunesc mai multe criterii, amenda
sau contraventia este dublata, triplata. Faptele de discriminare
se cerceteaza separat pentru fiecare criteriu depus. De aceea
este important ca persoana care se considera ca a suferit un act
de discriminare sa formuleze plâ ngerea în functie de astfel de
criterii.
Odata cu modificarile aduse Legii 202/2002 privind Egalitatea
de Sanse între Femei si Barbati, noua legea nr. 340/2006 care
modifica si completeaza Legii 202/2002 privind egalitatea de
sanse între femei si barbati completeaza definitia discriminarii
prin recunoasterea discriminarii multiple:
“Art. 4
h) prin discriminare multipla se întelege orice fapta de
discriminare bazata pe doua sau mai multe criterii de
discriminare.”
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Importanta existentei definirii discriminarii multiple în cadrul
legii, în acelasi timp faptul ca un nou concept legislativ
dobâ ndeste consistenta prin tratamentul aplicat în cazurile de
discriminare multipla. Enumerarea unei serii de criterii care au
stat la baza unui comportament discriminatoriu este
importanta, iar amplitudinea faptei prin sanctionarea ei mai
drastica semnifica diferentierea, dar e nevoie ca în astfel de
situatii ca atâ t intersectia criteriilor câ t si contextul special în
care persoana respectiva se afla sa fie recunoscute, fapt care
face ca acea situatie sa fie tratata în mod distinct si egal cu orice
alt criteriu unic de discriminare.
Pe lâ nga acestea, o alta serie de întrebari legate de situatiile de
discriminare multipla pot fi formulate:
– cui se adreseaza petentul?
– cine are dreptul sa constate si sa sanctioneze astfel de forme
de discriminare?
– este discriminarea multipla o problematica circumscrisa doar
problemei egalitatii de sanse între femei si barbati?
Raspunsul la prima întrebare poate veni simplu: inclusiv în
astfel de cazuri, persoana care se simte discriminata se poate
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adresa direct instantelor, poate formula cazul si depune
plâ ngere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii,
se poate adresa unei organizatii neguvernamentale care are
dreptul sa reprezinte astfel de cazuri în instanta. Cel mai
important aspect este modul în care plâ ngerea este formulata si
abilitatile avocatului care reprezinta si apara cazul în instanta.
Dintr-o perspectiva feminista se considera ca discriminarea pe
baza de sex va exista întotdeauna, si, ca urmare, nu trebuie
abandonata sau „pierduta” în problematica discriminarii.
Discriminarea în functie de sex este o chestiune separata, dar ea
nu trebuie sa piarda din vedere diversitatea formelor de putere
si inegalitate care determina si alte forme de discriminare.
Aceasta perspectiva este acceptata si sustinuta si de cei care
discuta despre discriminare rasiala, xenofobie, agism,
homofobie, etc., fiindca mentine clara o anumita delimitare a
competentelor, expertizei si resurselor. Pe de alta parte, exista
temerea ca o data adoptata o perspectiva de integrare a
problematicii de gen în celelalte forme de discriminare, esenta
se pierde si discriminarea împotriva femeilor va fi ignorata sau
tratata superficial.
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Perspective legislative cu privire la asistența
victimelor violenței pe bază de gen în România
Prevederi legislative
Accesare serviciilor juridice de către victimele violenţei în
familie
Consilierea şi asistenţa juridică gratuită a victimelor
violenţei în familie este un drept consacrat şi recunoscut de
legiuitor conform art. 6 din Legea 217/2003 privind violenţa în
familie. În prezent sunt prevă zute urmă toarele servicii cu
titulatura de gratuitate pentru victim: serviciile de consiliere
juridică din cadrul instituţiilor de protecţie socială , serviciile de
asistare sau reprezentare acordate de avocaţii din oficiu a că ror
onorarii se suportă de că tre Ministerul Justiţiei şi asistenţa
juridică gratuită acordată conform dispoziţiilor Legii 211/2004
privind unele mă suri de protecţie pentru victimele violenţelor şi
OUG 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă .
Acordarea acestor servicii se face sub forma consilierii
juridice, asistenţei juridice şi rareori reprezentare juridică .
a) Servicii juridice gratuite pentru victime ale
infracţiunilor de violenţă domestică.
În conformitate cu dispoziţiile art.14 din Legea 211/2004
privind unele mă suri pentru asigurarea protecţiei victimelor
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infracţiunilor, asistenţa juridică gratuită se poate acorda la
cerere victimelor infracţiunilor. Textul normativ se referă la
victime ale infracţiunilor în general dar de prevederile acestuia
pot beneficia şi victimele violenţei în familie în anumite
condiţii.
Cererea pentru acordarea asistenţei juridice gratuite se
depune la tribunalul în a că rui circumscripţie domiciliază
victima şi se soluţionează de doi judecă tori din cadrul Comisiei
pentru acordarea de compensaţii financiare victimelor unor
infracţiuni, prin încheiere, în termen de 15 zile de la data
depunerii. Asistenţa juridică gratuită se acordă fiecă rei victime
pe tot parcursul procesului, în limita unei sume echivalente cu
două salarii de bază minime brute pe ţară , stabilite pentru anul
în care victima a formulat cererea de asistenţă juridică gratuită .
Informarea cu privire la existenţa serviciului gratuit de
asistenţă juridică este în sarcina organelor judiciare. Această
gratuitate a servicului de asistenţă juridică pentru victimele
violenţei în familie poate fi accesată doar de victimele asupra
că rora au fost să vâ rşite infracţiuni grave, fiind excluse lovirile
care sunt cele mai curente infracţiuni ce privesc violenţa
domestică fizică . O parte din victime care îndeplinesc condiţia
de venit pot solicita acest serviciu, însă partea birocratică a
procedurii limitează accesul la acest serviciu.
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b) Servicii juridice gratuite pentru victime ale violenţei
în familie acordate de că tre instituţii cu atribuţie în prevenire şi
intervenţie
 Conform art.17 din Legea 217/2003, adă posturile
sunt cele care oferă consiliere juridică gratuită ;
 DGASPC
acordă
consiliere juridică
prin
departamentul specializat în violenţă în familie;
 ONG-uri care prestează servicii în comunitate fir
subvenţionate de Primă riile locale fie prin proiecte
proprii de alţi finanţatori. Serviciile pot fi de
consiliere juridică , asistență sau reprezentare
juridică ;
c) Servicii juridice de asistenţă sau juridică acordate la
cerere de că tre instanţa de judecată în cererea privind
emiterea Ordinului de protecţie
Conform dispoziţiilor art. 27 al.3 din Legea 217/2016
victima la cerere poate solicita asistenţa juridică sau
reprezentare. Instanţa poate solicita în acest sens Baroului de
avocaţi desemnarea unui avocat din oficiu să spijine victima în
demersul să u judiciar. Serviciul este acordat numai în cadrul
acestui tip de litigiu.
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d) servicii juridice acordate în condiţiile dispoziţiilor
Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2008 privind ajutorul public
judiciar în materie civilă
În cauzele de natură civilă – divorţ, stabilire drepturi
custodiale, stabilire program vizitare minori, partaj, victima
violenţei în familie poate uzita dispoziţiile OUG 51/2008
privind ajutorul public judiciar în materie civilă .
e) serviciile juridice pro bono se referă la asistența
juridică oferită în mod gratuit de că tre avocați persoanelor
vulnerabile, fă ră mijloace financiare sau care fac parte din
grupuri marginalizate.
Nevoia de servicii juridice din partea victimelor violenţei
în familie reclamată de lipsa constantă de acces la justiție atâ t
prin lipsa mijloacelor dar şi prin lipsa unui ajutor specializat a
deschis în acest domeniu iniţiative din partea comunită ţii de
avocaţi.
Spre deosebire de ajutorul public judiciar, care este un
serviciu oferit de stat serviciile juridice pro bono se acordă la
inițiativa avocatului.În diferite barouri din ţară cabinete de
avocat sau societă ţi civile de avocatură au programe speciale
pentru asistarea pro bono a unor categorii defavorizate.( Iaşi,
Cluj)
În centrul muncii pro bono e avocatul și conștiința
acestuia, ca profesionist indispensabil al cetă ții democratice.
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Acţiuni civile sau acţiuni penale parte a planului de
intervenţie in instrumentarea cazurilor de violenţă în
familie
Acţiuni civile care au ca scop protecţia victimei cu caracter
urgent.
 cererea privind emiterea ordinului de protecţie
 cererea privind atribuirea exclusivă a contractului de
închiriere pe calea ordonanţei preşedinţiale
Plâ ngeri penale care au ca scop sancţionarea agresorului:
 sesizare/plâ ngere penală pentru lovirea sau alte
violenţe, vă tă marea corporală gravă , lovirile sau
vă tă mă rie cauzatoare de moarte infracţiuni prevă zute de
art.193-195 NCP
sau alte infracţiuni: nerespectarea hotă râ rilor
judecă toreşti ca urmare a încă lcă rii ordinului de
protecţie
Alte acţiuni specifice :
 divorţ
 partajul asupra locuinţei bun comun
Măsuri de protecţie a victimei – Ordinul de protecţie – art. 23
şi urm. din Legea 217/2013
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a. Apecte generale
În urma recomandă rilor Consiliului Europei că tre statele
membre, cu scopul de a preveni şi combate violenţa domestică ,
reforma legislativă a prevă zut mă suri concrete de protecţie a
victimei dar şi sancţiuni mai drastice pentru agresor. În unele
ță ri europene se pot pronunţa mă suri de protecţie a victimelor
de că tre agresori. Acestea pot varia de la acordarea folosinţei
exclusive a domiciliului comun, pâ nă la interzicerea agresorului
de a reveni în locuinţa familiei sau de a se apropia de victimă şi
locurile pe care aceasta le frecventează .
În Româ nia această mă sură de protecţie a apă rut foarte
tâ rziu raportat la momentul promulgă rii legii speciale privind
violenţa în familie –Legea 217/2003, în anul 2003. Legea a fost
amendată de abia în 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 protecţie.
Este primul instrument juridic oferit victimei pentru a
putea să se asigure faţă de violenţele exercitatea asupra ei dar
care să atragă atenţia agresorului că nu mai este tolerat
comportamentul să u violent la adă postul locuinţei familiei.
Prevederea legislativă a fost primul semn concret că
societatea nu mai tolerează această formă de violenţă , că
sistemul adoptă o nouă viziune.
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Ca şi instituţie juridică nouă , fă ră alt corespondent în
legislaţia internă , aplicarea şi implementarea ordinului de
protecie s-a fă cut greoi, fiind primit cu reticenţă de comunitatea
de jurişti dar şi de organele judiciare cu competenţe de natură
penală care trebuie să intervină în implementarea şi urmă rirea
unui ordin de natură civilă .
Articolul 23 şi urm. din Legea nr. 217/2003
reglementează ordinul de protecţie, acesta avâ nd un caracter
provizoriu şi vizâ nd mă suri cu carater temporar care prevă d
limitarea dreptului de folosinţă , interdicţii de contactare a
vicimei, iar toate aceste obligaţii şi interdicţii au un caracter
civil.
Caracterul civil al ordinului de protecţie reiese atâ t
din dispoziţii ale Legii nr. 217/2003 (art. 26 alin. (2) din Legea
nr. 217/2003, privind scutirea de la plata taxei judiciare de
timbru a cererii avâ nd astfel de obiect) care fac trimitere la
instituţii specifice procesului civil (taxa de timbru) câ t şi din
jurisprudenţa Curţii Constituţionale.
“ Astfel, prin Decizia nr. 303/28.04.2015 a Curţii
Constituţionale,
publicată
în
Monitorul
Oficial
nr.
500/07.07.2015 s-a respins, ca neîntemeiată , excepţia de
neconstituţionalitate şi s-a constatat 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 în familie sunt constituţionale, iar în
motivarea respingerii acestei excepţii s-a ară tat aceea că
obligaţiile şi interdicţiile prevă 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 asemenea s-a menţionat aceea că în situaţia în care un
subiect de drept este supus unor restricţii sau limită ri - de a
intra ori de a folosi o anumită locuinţă , de a interacţiona ori de a
se apropia de o anumită persoană ori de a se afla într-un loc
determinat - nu reprezintă o sancţiune de natură penală şi o
încă lcare a libertă ţii individuale. “ ( Incheierea 80/2016 Curtea
de Apel Timisoara)
Ordinul de protecţie este o hotă râ re judecă torească
emisă de urgenţă prin care sunt luate mă suri imediate şi
necesare în scopul de a proteja integritatea fizică şi psihică a
victimei unui act de violenţă în familie.Prin acest ordin
judecă toresc de protecţie se pot lua una sau mai multe dintre
urmă toarele mă suri:
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a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei,
indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;
b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa
familiei;
c) limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra
unei pă rti a locuinţei comune atunci câ nd aceasta poate fi astfel
partajată încâ t agresorul să nu vină în contact cu victima;
d) obligarea agresorului la pă strarea unei distanţe minime
determinate faţă de victima, faţă de copiii acesteia sau faţă de
alte rude ale acesteia ori faţă de reţedinţa, locul de muncă sau
unitatea de învă ţă mâ nt a persoanei protejate;
e) interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite
localită ţi sau zone determinate pe care persoana protejată le
frecventează sau le vizitează periodic;
f) interzicerea orică rui contact, inclusiv telefonic, prin
corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;
g) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute;
h) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei
acestora.
Prin aceeaşi hotă râ re, instanţa poate dispune şi:
– suportarea de că tre agresor a chiriei şi a întreţinerii pentru
locuinţa temporară unde victima, copiii minori sau alţi membri
de familie locuiesc sau urmează să locuiască din cauza
imposibilită ţii de a ră mâ ne în locuinţa familială .
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– obligarea agresorului de a urma consiliere psihologică ,
psihoterapie sau poate recomanda luarea unor mă suri de
control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire,
în special în scopul dezintoxică rii
Cererea adresată judecă toriei prin care se solicită
emiterea unui ordin de protecţie este supusă unei condiţii de
formă prezentate într-un formular definit în anexa la Legea nr.
25 din 9 martie 2012 publicată în Monitorul Oficial I nr. 165 din
13.III.2012.
Pentru ca instanţa să poată institui aceste mă suri aceasta
trebuie să constate că împotriva victimei s-au exercitat acte de
natura violenţei în familie aşa cum Legea 217/2003 le
defineşte şi că viaţă, integritate fizică sau psihică ori
libertate este pusă în pericol. În acest sens specialistul trebuie
să verifice că asupra victimei s-au exercitat acte de violenţă aşa
cum sunt descrise de legiuitor:
a) violenţa verbală - adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal,
precum utilizarea de insulte, ameninţă ri, cuvinte şi expresii
degradante sau umilitoare;
b) violenţa psihologică - impunerea voinţei sau a controlului
personal, provocarea de stă ri de tensiune şi de suferinţă psihică
în orice mod şi prin orice mijloace, violenţă demonstrativă
asupra obiectelor şi animalelor, prin ameninţă ri verbale, afişare
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ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieţii personale, acte
de gelozie, constrâ ngerile de orice fel, precum şi alte acţiuni cu
efect similar;
c) violenţa fizică - vă tă marea corporală ori a să nă tă ţii prin
lovire, îmbrâ ncire, trâ ntire, tragere de pă r, înţepare, tă iere,
ardere, strangulare, muşcare, în orice formă şi de orice
intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente,
prin otră vire, intoxicare, precum şi alte acţiuni cu efect similar;
d) violenţa sexuală - agresiune sexuală , impunere de acte
degradante, hă rţuire, intimidare, manipulare, brutalitate în
vederea întreţinerii unor relaţii sexuale forţate, viol conjugal;
e) violenţa economică - interzicerea activită ţii profesionale,
privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace de
existenţă primară , cum ar fi hrană , medicamente, obiecte de
primă necesitate, acţiunea de sustragere intenţionată a
bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi şi
dispune de bunurile comune, control inechitabil asupra
bunurilor şi resurselor comune, refuzul de a susţine familia,
impunerea de munci grele şi nocive în detrimentul să nă tă ţii,
inclusiv unui membru de familie minor, precum şi alte acţiuni
cu efect similar;
f) violenţa socială - impunerea izolă rii persoanei de familie, de
comunitate şi de prieteni, interzicerea frecventă rii instituţiei de
învă ţă mâ nt, impunerea izolă rii prin detenţie, inclusiv în
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locuinţa familială , privare intenţionată de acces la informaţie,
precum şi alte acţiuni cu efect similar;
g) violenţa spirituală - subestimarea sau diminuarea
importanţei satisfacerii necesită ţilor moral-spirituale prin
interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiraţiilor
membrilor de familie, a accesului la valorile culturale, etnice,
lingvistice ori religioase, impunerea aderă rii la credinţe şi
practici spirituale şi religioase inacceptabile, precum şi alte
acţiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare. ( Legea
217/2003)
În susţinerea cauzei în faţa instanţei victima trebuie să
dovedească violenţele pretinse. Asocierea dintre starea de
pericol faţă de victimă şi gravitatea faptelor de violenţă
domestică au condus constat în practica instanţelor ca acest
ordin să fie admis în cea mai mare parte doar pentru fapte de
violenţă fizică .
Lipsa informă rii tuturor actorilor implicaţi atâ t în
sesizarea instanţei cu acest ordin câ t şi în soluţionarea lui cu
privire la amploarea şi gravitatea fenomenului de violenţă în
familie au redus susbstanţial cererile de ordin de protecţie care
să sancţioneze acte de violenţă verbală , psihologică , cu
prioritate fiind supuse analizei instanţei actele de violenţă
fizică .
Prevederi în Codul Penal privind violenţa în familie.
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Confom dispoziţiilor legii penale sunt incriminate ca fapte
penale actele de violenţă fizică de la formele uşoare pâ nă la
omor. Modalitatea aleasă de legiuitor pentru incriminare este
prin introducerea unei agravante regă site în art.199 din Codul
penal.Legiuitorul prevede o agravare a pedepselor să vâ rşite de
că tre un membru de familie prin mă rirea maximului special cu o
pă trime, în cazul urmă toarelor infracţiuni: art.188 omorul,
art.189 omorul calificat, art.193-195 lovirea sau alte violenţe,
vă tă marea corporală gravă , lovirile sau vă tă mă rie cauzatoare de
moarte.
Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi
combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei
domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011 - aplicarea
acesteia în legislaţia internă
Orice strategie guvernamentală actuală atâ t la nivel juridic cat şi
social nu poate fi discutată în afara cadrului stabilit de că tre
Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea
violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la
Istanbul la 11 mai 2011
În preambulul acesteia Statele membre ale Consiliului Europei
şi ceilalţi semnatari ai Convenţiei consacră principiile de bază
ce trebuie să stea la baza unei legislaţii adecvate în prevenire,
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intervenţie şi sancţionarea faptelor de violenţă în familie. În
acest sens se consacră : faptul că realizarea egalită ţii de drept şi
de fapt între femei şi bă rbaţi este un element-cheie în
prevenirea violenţei împotriva femeilor;
faptul că violenţa împotriva femeilor este o manifestare a
relaţiilor istoric inegale de putere dintre femei şi bă rbaţi, care
au condus la dominarea asupra şi la discriminarea împotriva
femeilor de că tre bă rbaţi şi la împiedicarea avansă rii depline a
femeilor;
natura structurală a violenţei împotriva femeilor drept
violenţă de gen şi faptul că violenţa împotriva femeilor este unul
dintre mecanismele sociale cruciale, prin care femeile sunt
forţate într-o poziţie subordonată comparativ cu bă rbaţii,
faptul că femeile şi fetele sunt deseori expuse unor forme
grave de violenţă , cum ar fi violenţa domestică , hă rţuirea
sexuală , violul, că să toria forţată , crimele comise în numele aşanumitei "onoare" şi mutilarea genitală , care constituie o
încă lcare gravă a drepturilor omului, ale femeilor şi ale fetelor şi
un obstacol major în realizarea egalită ţii dintre femei şi bă rbaţi,
încă lcarea curentă a drepturilor omului în timpul
conflictelor armate, care afectează populaţia civilă , în special
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femeile, în forma violului şi a violenţei sexuale pe scară largă
sau sistematică , şi potenţialul unei violenţe de gen crescute atâ t
în timpul, câ t şi după conflicte,
faptul că femeile şi fetele sunt expuse unui risc mai mare
de violenţă de gen decâ t bă rbaţii,
faptul că violenţa domestică afectează femeile în mod
disproporţionat şi faptul că şi bă rbaţii pot fi victime ale violenţei
domestice,
faptul că copiii sunt victime ale violenţei domestice,
inclusiv în calitate de martori ai violenţei în familie. ( Legea
30/2016)
Prin Legea 30/2016 se ratifică Convenţia Consiliului Europei
privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor
şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011.
Legea consacră rezervele formulate de România la momentul
semnă rii Convenţiei şi anume asupra articolului 30 alineatul
(2); articolului 44 alineatele (1) lit. e), (3) şi (4); articolului 55
alineatul (1) cu privire la articolul 35 referitor la infracţiunile
minore; articolului 59.
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Rezervele formulate privesc acordarea unei compensaţii
adecvate din partea statului în cazul vă tă mă rilor corporale
grave ( art.30 al.2), instituirea unor prevederi legislative care să
permit sancţionarea agresorului prin înlă turarea condiţiei
teritorialită ţii locului să vâ rşirii faptelor şi a obligativită ţii
raportă rii faptei de că tre victimă privind actele de violenţă
sexuală , inclusiv viol, că satorie forţată , mutilare genitală a
femeilor, avortul forţat şi sterilizarea forţată ( art.44 al.1 lit.e pct
3 şi 4).
De asemenea au fost formulate rezerve cu privire
la
modificarea legislaţiei în sensul în care pentru desfă şurarea
urmă ririi penale să nu existe condiţia formulă rii unei plâ ngeri
de că tre victimă sau aceasta să continue chiar dacă plâ ngerea a
fost retrasă şi să fie recunoscut dreptul victimei de a fi asistată
de organizaţii neguvernamentale pe parcursul desfă şură rii
procedurilor judiciare ( art.55).În acelaşi registru au fost
formulate rezerve legate de drepturile pe care statul româ n
poate să le acorde victimei violenţei domestic care are statut de
refugiat, imigrant. (art.59).
Româ nia îşi rezervă dreptul de a prevedea sancţiuni nepenale,
în locul sancţiunilor penale, pentru comportamentele
menţionate în articolele 33 şi 34 în ce priveşte incriminarea
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penală a infracţiunilor penale de ameninţare şi hă rţuire.
Semnarea cu rezerve a Convenţiei de la Istanbul nu reprezintă
din partea Româ niei un refuz în aplică rea acestor reglementă ri
ci dobâ ndirea unui termen de graţie de 5 ani de la data la care
Convenţia a intrat în vigoare în care aceasta poate să îşi
revizuiască legislaţia în acord cu constrâ ngerile legislaţiei
interne şi bugetare.Acest termen poate fi prelungit o singură
dată cu aceeaşi perioadă . Îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
modificarea legislaţiei în acord cu Convenţia este monitorizată
prin instrumental GREVIO conceput şi legiferat prin aceeaşi
Convenţie.
În proiectul de ratificare a Legii 30/2016 în partea de expunere
de motive guvernul reafirmă implementarea Convenţiei în
legislaţia internă şi justifică rezervele menţionate prin “ nevoia
de timp, resurse financiare şi umane (...) care să ră spundă
exigenţelor de implementare a convenţiei ( spre exemplu:
crearea şi dezvoltarea unui mecanism privind asigurarea unei
compensaţii adecvate din partea Statului pentru victim
violenţei).Rezervele formulate asigură autorită ţilor româ ne un
orizont de timp absolut necesar pentru gă sirea unor soluţii
viabile.
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Guvernul reafirmă prin expunerea de motive la care am fă cut
referire că îşi asumă modifică rile legislative în sensul solicitat şi
definit de Convenţie privind “urmă toarele acte trebuie
sancţionate penal sau sunt subiect al altor sancţiuni juridice:
violenţa fizică , violenţa psihică , stalkingul (ansamblul de
molestă ri psihologice care se exprimă printr-un comportament
perseverant, insistent şi de control a uneia sau mai multor
persoane care creează victimei frică , grijă , violează intimitatea
şi poate constitui un pericol pentru siguranţa personală ),
violenţă sexuală , inclusiv viol, că satorie forţată , mutilare genital
a femeilor, avortul forţat şi sterilizarea forţată . Totodată
Convenţia interzice soluţionarea extrajudiciară a litigiilor
obligatorii prin mediere şi conciliere, în legă tură cu toate
formele de violenţă aflate în sfera Convenţeiei, etc”
În vederea modifică rii legislaţiei interne în acord cu Convenţia a
fost înfiinţat un Grup interministerial sub coordonarea
Departamentului de Ş anse egale între Femei şi Bă rbaţi din
componenţa că ruia fac parte Ministerul Afacerilor Externe,
Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul
Public, Ministerul Să nă tă ţii, Ministerul Educaţiei şi Cercetă rii
Ştiinţifice, Ministerul Dezvoltă rii Regionale şi Administraţie
Publice, Ministerul Finanţelor Publice.
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Convenţia de la Istanbul a intrat în vigoare la data de 1.09.2016,
dată la care legislaţia ţă rilor semnatare trebuia modificată în
acset sens. În luna septembrie 2016 se discuta încă pachetul
legislativ de modificare in cadrul ONG-urilor.
Modifică rile legislative aduse în conformitate pe toate cele trei
paliere vor avea impact în mă sura în care serviciile vor fi
finanţate şi vor fi extinse la nivelul întregii ţă ri. Normele trebuie
să fie imperative, obligatorii pentru instituţiile publice şi
structurile descentralizate pentru o nouă etape în combaterea
acestui fenomen în Româ nia.
Implicarea societății civile din România în promovarea unei
legislații și unor măsuri adecvate
În luna iunie 2016, Rețeaua pentru prevenirea și combaterea
violenței împotriva femeilor, Coaliția pentru Egalitate de Gen
și Rețeaua Rupem tăcerea despre violența sexuală fă ceau un
apel la adoptarea de urgență a inițiativelor strategice privind
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a
violenței domestice, în contextul armoniză rii legislației
naționale cu prevederile Convenției de la Istanbul (Convenția
Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței
împotriva femeilor și a violenței domestice, ratificată de
Româ nia și care a intrat în vigoare în luna septembrie 2016.
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Cele trei rețele solicitau punerea în practică de urgență a
Inițiativelor strategice asumate de Guvernul Româ niei în luna
ianuarie 2016, precizâ nd că violența împotriva femeilor este o
formă de încă lcare a drepturilor omului și este rezultatul
relațiilor inegale de putere între femei și bă rbați. În cele mai
grave forme ale sale, violența împotriva femeilor este o
încă lcare a dreptului la viață .

Rețelele considerau că și în Româ nia Guvernul, instituţiile
publice centrale și locale, și societatea civilă , trebuie să -şi
intensifice eforturile de prevenire și combatere a violenței
domestice și a violenței sexuale și să acorde atenția cuvenită
tuturor celorlalte manifestă ri ale violenței împotriva femeilor.
Un rol pe care ONG-urile îl subliniau era vis a vis de faptul că
statul trebuie să acționeze în aşa fel încâ t să asigure protecţia
efectivă a victimelor, să îmbună tă ţească accesul lor la justiţie și
accesul la servicii adecvate, garantâ nd respectarea tuturor
drepturilor acestora, și că trebuie fă cute eforturi să fie sprijinite
prin alocarea de resurse financiare corespunză toare de la
bugetul public, întrucâ t violenţa împotriva femeilor reprezintă o
problemă de interes public.
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Cele trei rețele considerau că mă surile legale cu privire la
agresori, precum și procedurile de aplicare, sunt insuficiente și
transmit mesajul că instituțiile statului și reprezentanții să i
tolerează actele de violență împotriva femeilor. Statul nu poate
invoca dreptul la proprietate sau dreptul la viaţă privată atunci
câ nd în viața privată se comit fapte ce pun în pericol integritatea
fizică sau psihică a unei persoane.
Deasemenea se considera că sunt necesare dezvoltarea unor
politici publice incluzive, care să implice o abordare
intersecțională și să asigure respectarea drepturilor tuturor
femeilor. La nivelul anului 2016 se consideră că politicile
publice privind combaterea violenței domestice sunt încă
adoptate la nivel simbolic în Româ nia și nu oferă siguranță reală
femeilor. Totodată , violența afectează diferit femeile în funcție
de inegalită țile pe care acestea le tră iesc, de multe ori
concomitent, pe baza etniei lor, a statutului economic, a
dizabilită ții, a orientă rii sexuale, vâ rstei, a confesiunii.
În scrisoarea deschisă se reamintesc introducerea în obiectivele
strategice sectoriale ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vâ rstnice a unor inițiative pentru
Modificarea legislației privind protecția copilului și combaterea
violenței domestice ce reprezintă rezultatul unui proces de
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consultare și colaborare între Agenția Națională pentru
Egalitate de Șanse și organizațiile neguvernamentale active în
domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor.
Inițiativele strategice asumate de Guvernul Româ niei sunt:
– Implementarea Convenției Consiliului Europei privind
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a
violenței domestice (Finalizare – Aprilie 2016)
– Elaborarea cadrului legal pentru reglementarea Ordinului de
interdicție/ protecție de urgență pentru extinderea
prerogativelor polițiștilor și investirea cu autoritatea necesară
pentru emiterea unui asemenea ordin (Finalizare – Aprilie
2016)
– Reglementarea unui sistem de monitorizare a respectă rii
ordinelor de protecție în vederea implementă rii unui sistem de
monitorizare electronică prin bră ță ri electronice (Finalizare –
Mai 2016)
– Supervizarea înființă rii centrelor de sesizare a situațiilor de
criză în urma violului sau a violenței sexuale menite să asigure
examinarea medicală și medico-legală , asistență post
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traumatică și consiliere pentru victime (Finalizare – Septembrie
2016)
– Elaborarea unui proiect de Hotă râ re pentru aprobarea
Programelor de interes național, printre care și un program ce
vizează crearea de servicii specializate destinate agresorilor în
vederea consilierii și asigură rii tratamentului aferent diferitelor
tipuri de dependență , în scopul reabilită rii și reintegră rii
acestora (Finalizare – Septembrie 2016)
Scrisoarea semnala faptul că pentru primele trei inițiative
strategice citate mai sus termenul de finalizare prevă zut de
Guvernul Româ niei a fost depă șit.
Statisticile disponibile vis a vis de violența asupra femeii în
Româ nia reluate în scrisoare sunt:
– în Româ nia 1 din 4 femei a fost agresată fizic sau sexual de
că tre partenerul să u, iar 75% dintre aceste cazuri ră mâ n
neraportate (Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE,
2014).
– 1 din 3 femei a trecut cel puțin odată în viață printr-o formă de
violență (Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE, 2014)
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– Din 2012 pâ nă azi 91% din cererile de emitere a unui ordin de
protecție sunt fă cute de victime femei
– În anul 2014 s-au înregistrat 1.459 inculpaţi trimişi în
judecată în cazuri de violență în familie, adică 2,9% din totalul
celor trimişi în judecată .
– În anul 2014 s-au înregistrat 155 victime ale omorului în
situații de violență domestică , cu 32,5% peste media perioadei
2004 – 2012. (cf. rapoartelor IGPR și Ministerului Public)
– De la intrarea în vigoare a Legii 25/2012 pentru modificarea
Legii 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în
familie și pâ nă în aprilie 2015 au fost solicitate 7.312 ordine de
protecție din care au fost admise 3.045 de cereri
– Din momentul constată rii agresiunii domestice de că tre
lucră torii de poliție ce intervin în urma apelului la 112 pînă la
înscrierea dosarului cu cererea de emitere a unui ordin de
protecție trec intre 7 și 14 zile.
– În anul 2014 și primele 6 luni din 2015 s-au înregistrat 50.507
de sesiză ri la 112 pentru cazuri de violență domestică (violență
în familie).
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Cele trei coaliții neguvernamentale solicită punerea în practică a
inițiativelor strategice citate privind prevenirea și combaterea
violenței împotriva femeilor și a violenței domestice și în plus
consultarea sistematică a celor trei Rețele semnatare de că tre
reprezentanții ministerelor responsabile pentru definitivarea
inițiativelor strategice și monitorizarea implementă rii acestora.
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Bune practici în domeniul discriminării multiple și
asistenței victimelor violenței pe bază de gen în
România
Româ nia are un numă r impresionant de modele de bune
practici atâ t în asistența victimelor violenței pe bază de gen câ t
și a discrimină rii multiple. Pentru prezentul studiu au fost
selectate doar 5 exemple de bune practici, care includ atâ t studii
relevante în domeniu, câ t și intervenții comunitare sau lucrul
multi-disciplinar. Prezentul studiu este realizat în cadrul unui
asemenea proiect, ale că rui obiective și activită ți sunt
prezentate în capitolul introductiv.
A. Studiul Discriminarea multiplă în România
În anul 2008, Societatea pentru Studii Feministe ANA, în
colaborare cu Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse a
lansat studiul Discriminarea Multiplă în România.
Obiectivul general al proiectului și al studiului a fost de a
contribui la creşterea gradului de conştientizare atâ t la nivelul
populaţiei, câ t şi a decidenţilor cu privire la problematica
discrimină rii multiple, a cauzelor şi efectelor acesteia.
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Activită ţile proiectului au urmă rit atingerea urmă toarelor
obiective specifice:
1. Să contribuie la fundamentarea unei metodologii de
investigare a discrimină rii multiple în Româ nia
2. Să crească gradul de înţelegere cu privire la cauzele şi efectele
discrimină rii multiple
3. Să contribuie la identificarea unor factori de sprijin la nivel
comunitar, local sau central în vederea reducerii efectelor
negative ale discrimină rii multiple
4. Să formuleze recomandă ri de acţiune pentru prevenirea şi
combaterea discrimină rii multiple.
Pentru îndeplinirea obiectivelor asumate, demersul ştiinţific a
fost structurat în urmă toarele activită ţi principale:
A.1. Analiza documentelor (studii şi cercetă ri relevante în
domeniu, date de recensă mâ nt) în vederea formulă rii de ipoteze
şi a identifică rii principalelor grupuri supuse riscului
discrimină rii multiple;
A.2. Elaborarea metodologiilor de cercetare cantitativă şi
calitativă ;
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A.3. Analiza cadrului instituţional şi legal în vederea analiză rii
modalită ţilor în care problematica discrimină rii multiple este
abordată şi operaţionalizată , precum şi a redundanţelor şi
lipsurilor din actualul cadru legal şi instituţional;
A.4. Realizarea investigaţiilor de teren: cercetare cantitativă
asupra unui eşantion reprezentativ la nivel naţional privind
percepţiile şi atitudinile populaţiei majoritare faţă de
persoanele cu caracteristici biologice şi sociale diferite;
cercetare exploratorie la nivelul unui eşantion de angajatori in
vederea identifică rii practicilor de recrutare, angajare,
motivare, promovare a forţei de muncă cu risc de discriminare;
interviuri cu experţi-cheie şi/sau reprezentanţi ai instituţiilor
responsabile cu prevenirea şi combaterea discrimină rii în
vederea identifică rii practicilor instituţionale, a lipsurilor şi
redundanţelor cadrului legal şi instituţional dedicat abordă rii şi
soluţionă rii discrimină rii multiple; interviuri cu victime ale
discrimină rii multiple în vederea identifică rii formelor de
discriminare, dar şi a efectelor acestora.
A.5. Analiza primară şi în detaliu a datelor culese;
A.6. Formularea de recomandă ri de acţiune în vederea creşterii
eficienţei procesului de prevenire şi combatere a discrimină rii
multiple;
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A.7. Elaborarea raportului de cercetare şi diseminarea
rezultatelor obţinute.
Câ teva concluzii ale studiului vis a vis de mă surile necesare
pentru eficientizarea demersurilor împotriva discrimină rii:
1. Dezvoltarea parteneriatului public-privat
prevenirea şi combaterea discrimină rii

pentru

2. Sinergizarea eforturilor tuturor instituţiilor publice
existente la nivel local cu rol în prevenirea şi combaterea
discrimină rii şi a consecinţelor acesteia
3. Întă rirea cooperă rii între instituțiile în scopul
identifică rii celor mai bune modalită ţi de operaţionalizare
şi implementare a conceptului discrimină rii multiple
4.

Stimularea dezvoltă rii societă ţii civile la nivel local

5. Dezvoltarea mecanismelor de reprezentare a grupurilor
defavorizate la nivelele de decizie şi administrative
6. Intensificarea campaniilor de conştientizare la nivelul
populaţiei privind cauzele, incidenţa şi implicaţiile actelor
de discriminare
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7. Intensificarea campaniilor de conştientizare la nivelul
populaţiei privind cauzele, incidenţa şi implicaţiile actelor
de discriminare
8. Responsabilizarea partenerilor sociali, cu precă dere a
sindicatelor, pentru prevenirea şi combaterea discrimină rii
pe piaţa muncii
9. Stimularea cercetă rii ştiinţifice asupra cauzelor, formelor
şi implicaţiilor discrimină rii/discrimină rii multiple
B. Proiectul Acces la Justiție derulat de Coaliția
antidiscriminare
Coaliția anti-discriminare derulează programul Acces la justiție
și remedii adecvate pentru persoanele care sunt victime ale
discrimină rii, program de asistență juridică gratuită online
adresat persoanelor care se confruntă cu discriminarea în
Româ nia, în perioada iunie 2014 – aprilie 2016. Acesta este
disponibil pe website-ul antidiscriminare.ro și are capacitatea
să ofere consiliere juridică pentru 500 de persoane.
Website-ul antidiscriminare.ro este remodelat pentru a deveni
o platforma utilitară în domeniul drepturilor omului. Acesta va
avea module informative cu privire la legislația antidiscriminare
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din Româ nia, instituțiile care implementează respectiva
legislație, știri, evenimente și acțiuni pentru respectarea
drepturilor omului din Româ nia și din lume.
În plus, website-ul antidiscriminare.ro va dispune de modulele
interactive de creare a petițiilor pentru respectarea drepturilor
omului și de consiliere juridică antidiscriminare. Acestea vor
asigura victimelor discrimină rii, sau persoanelor care vor să le
vină în ajutor, suportul necesar pentru raportarea situațiilor de
discriminare cu care se confruntă .
În cadrul programului Acces la justiție, Coaliția AntiDiscriminare va monitoriza legislația anti-discriminare din
Româ nia și modul de aplicare al acesteia, va traversa un proces
de planificare strategică pentru viitoarele inițiative, va crește
capacitatea organizațională a membrilor acesteia prin programe
de training dedicate și își va dezvolta capacitatea proprie, prin
atragerea de noi organizații în cadrul Coaliției AntiDiscriminare.
În paralel, Coaliția depune eforturi pentru atragerea de noi
finanță ri care să permită constituirea serviciului de asistență
juridică gratuită online, în serviciu 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 Resurse Juridice își propune să
contribuie la creşterea vizibilită ţii şi relevanţei dezbaterii
publice în jurul manierei în care copiii sunt educaţi în şcoală din
perspectivă nediscriminatorie şi pentru creşterea incluziunii
educaţionale a celor vulnerabili. Încurajâ nd participarea tuturor
actorilor relevanţi, inclusiv a reprezentanţilor celor vulnerabili
sau a celor din domeniul social de care depinde şi incluziunea
educaţională a copiilor vulnerabili, vor fi cartografiate sursele
excluziunii şi propuse soluţii concrete. Folosind o campanie
media, proiectul ţinteşte şi spre o conştientizare a publicului
larg că educaţia incluzivă şi nediscriminatorie este un subiect ce
ar trebui să -i intereseze pe toţi. Totodată , va promova ideea
participă rii integrate a autorită ţilor cu mandat în domeniul
incluziunii pentru a ră spunde surselor multisectoriale ale
excluziunii educaţionale, promovâ nd necesitatea unei mai mari
implică ri comunitare în jurul şcolii.
Rezultate asteptate: Un website interactiv al proiectului, pe
tema educaţiei nediscriminatorii şi incluzive promovat şi prin
media sociale, care va include: articole şi opinii, legislaţie,
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politici, exemple de bune practici din Româ nia şi alte ţă ri; O
campanie media privind nevoia de promovare a conţinuturilor
şi practicilor nediscriminatorii în şi prin şcoală ; 3 dezbateri
regionale la Cluj-Napoca, Craiova şi Iaşi; Policy papers si analiza
textelor manualelor actuale din perspectiva nediscrimină rii; O
conferinţă naţională la Bucureşti.
Proiectul se desfă șoara în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie
2016 si este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin
intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană
extinsă .
D. Proiectul - Povestea Ei - Femeile in comunitatile rurale
interetnice
Centrul de Mediere si Securitate Comunitara (CMSC), in
parteneriat cu Asociatia Societatea Doamnelor Bucovinene
(SDB) si Asociatia Romanian Women's Lobby (ROWL), au
implementat proiectul "Povestea Ei - femeile in comunitatile
rurale interetnice". Proiectul a fost finantat prin granturile SEE
2009 - 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania. Activitatile sau desfasurat pe o perioada de 18 luni, in perioada iulie 2014 decembrie 2015.
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O parte dintre activită ți au fost realizate prin workshop-uri de
initiere inovatoare si de impact pentru participantele la proiectarta sociala, dreptate sociala, sanatate comunitara, mobilizare
sociala, introducand transversal notiuni de promovare a
egalitatii de sanse, nediscriminare si incluziune sociala,
principiul egalitatii intre cetateni, al excluderii privilegiilor si
discriminarii.
Traind intr-o societate traditionalistă , femeile rrome sunt de
doua ori victime ale discrimină rii: pe de o parte sunt
discriminate de catre proprii lor barbati, femeia fiind
considerata inferioara barbatului si pe de alta parte, de catre
societatea in care traiesc. Pentru a putea participa la cursuri de
calificare si a se integra pe piața muncii, femeile rrome au
nevoie de un sprijin din interiorul familiei, si acest sprijin
trebuie sa-l primeasca de la barbatii lor . Acestia trebuie sa
constientizeze ca o familie intr-o societate a secolului XXI
trebuie sa sustina femeia in educatie si integrare in societate.
In cadrul proiectului s-au desfasurat activitati de asistare a
femeilor vulnerabile in vederea integrarii sociale prin oferirea
de servicii integrate, asistare terapeutica, dezvoltare
antreprenoriala si cursuri de initiere in ocupatia de ingrijitoare
la domiciliu. In acelasi timp proiectul s-a ocupat de promovarea
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cetateniei active si drepturilor femeii prin dezvoltarea
capacitatii de advocacy a grupurilor de femei rrome si romane
din mediul rural prin evenimente comunitare si realizarea unei
carti de interviuri "Povestea Ei - Femei in comunitati rurale
interetnice".
Beneficiarele proiectului au fost 110 femei romane si de etnie
rroma, din trei comunitati rurale interetnice: Voinesti, judetul
Iasi, Cracaoani, judetul Neamt si Patrauti, judetul Suceava.
Cartea de interviuri a reflectat atâ t perspectiva femeilor rome în
relația cu familia și comunitatea locală , rolul pe care îl joacă în
societate ca și lideri informali, precum și modul în care se
reflectă local politicile europene si naționale, implementarea si
monitorizarea legislației la nivel national vizand egalitatea de
gen.

E. Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței
împotriva femeilor
Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva
femeilor este o structură informală , fă ră personalitate juridică ,
ce reunește 24 organizații active în domeniul promovă rii
drepturilor femeilor, al protejă rii victimelor violenței de gen și
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al combaterii discrimină rii pe criterii de gen formată din ONGuri membre independente politic din Româ nia, care
promovează dreptul fiecă rei persoane pentru șanse egale în
societate, susțin libertatea de alegere privind drepturile
reproductive și a celor maritale, au raporturi cu administrația
publică ce se bazează pe principiile autonomiei, legalită ții și
responsabilită ții, în manifestă rile lor combat discriminarea,
rasismul, sexismul, homofobia și alte forme de manifestare a
urii. Ele au domenii de expertiză variate: advocacy, reformă
penală , educație, servicii pentru victimele violenței în familie,
servicii pentru victimele violenței sexuale, drepturile omului și
drepturile femeilor, lucru în comunită ți cu femei rome,
cercetare și activism feminist. În cadrul rețelei există 10
furnizori de servicii pentru victime.
Rețeaua s-a cristalizat în perioada 2011 – 2014 prin activită ți în
special de lobby, advocacy și campanii publice pentru
modificarea Legii 217/2003 Republicată , în special pentru
introducerea ordinului de protecție. Rezultatele activită ților
realizate ca Rețea au fost: promovarea și popularizare ordinului
de protecție pe canalele specifice fiecă rei organizații,
monitorizarea implementă rii ordinului de protecție prin
culegerea datelor referitoare la dosarele de cerere de emitere a
unui ordin de protecție din toate instanțele din Româ nia, harta
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serviciilor pentru victimele violenței în familie realizată în
parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vîrstnice – Direcția pentru Protecția Copilului
(2013) și actualizarea acesteia, conștientizarea publicului larg
cu privire la necesitatea implică rii instituțiilor centrale și locale
pentru creșterea gradului de protecție al femeilor victime ale
violenței în 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 strâ ngere de semnă turi din râ ndul
membrilor Parlamentului Româ niei pentru susținerea celor 6
mă suri urgente pentru siguranța femeilor în familie în urma
că reia 100 de politicieni au semnat Declarația promovată de
Rețea, campanii de informare și sensibilizare realizate în 2013
și 2014 pe durata celor 16 zile de activism împotriva violenței
supra femeilor.
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Capitolul 10 Concluzii și recomandări
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CONCLUZII
Directivele anti-discriminare și legislația UE cu privire la
cetă țenie și egalitatea de gen pot deveni instrumente foarte
eficiente pentru combaterea discrimină rii pe criterii specifice,
transpuse și puse în aplicare la nivel național în mod
corespunză tor, acestea creează diferite domenii de aplicare ale
legislației pentru diferitele motive de discriminare și acest lucru
poate fi problematic datorită mai multor motive:
- Construirea unei ierarhii între diferitele motive de
discriminare și diferitele instrumente legislative care se ocupă
de a le oferi drepturi diferite și niveluri de protecție a
victimelor. Acest lucru înseamnă că anumite grupuri de oameni
au o protecție mai puternică împotriva discrimină rii decâ t
altele;
- Se creează probleme pentru cei care au nevoie să adopte
politici și abordă ri de combatere a discrimină rii cu care se
confruntă aceste grupuri diferite
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- Este dificil pentru cei responsabili pentru punerea în aplicare a
legislației care trebuie să funcționeze în cadrul unor cadre
diferite;
- Mai presus de toate, creează dificultă ți deosebite în contextul
multiplelor identită ți, deoarece nivelul de protecție disponibil
persoanelor care dețin caracteristici diferite (adică femeile mai
în vâ rstă sau migranții în vâ rstă , etc.) variază în funcție de
motivul discrimină rii luate în considerare;
- Domeniul de aplicare al directivelor existente privind
nediscriminarea și egalitatea de șanse nu acoperă discriminarea
multiplă și, ca urmare, legislațiile naționale care au transpus
acordul-cadru juridic al UE cu motive individuale de
discriminare, dar nu permit victimelor să solicite despă gubiri în
cazurile în cazul în care acestea se confruntă cu discriminarea în
două sau mai multe motive;
- Acest lucru forțează victimele discrimină rii multiple (sau
avocatul lor) pentru a " alege" motive de discriminare care vor fi
mai ușor de dovedit în instanță sau cele care vor conduce la cel
mai înalt nivel de compensare;
- Este o provocare pentru victime de a dobâ ndi nivelul necesar
de cunoștințe pentru a fi în mă sură să identifice un astfel de
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domeniu sub care acestea ar putea solicita cea mai bună cale de
atac;
- Se creează o anomalie legală ca victimele nu sunt protejate
împotriva experienței agravante cu care se confruntă din cauza
discrimină rii multiple în pofida obiectivelor legislației UE
privind nediscriminarea și protecția tuturor persoanelor de
toate formele de discriminare. Acest lucru poate duce la evoluții
neprevă zute în lege, prin lacune sau aplicarea încrucișată a
legislației.
Recomandă ri:


Existența unor organisme de promovare a egalită ții
independente, care au un puternic accent pe toate
motivele de discriminare pentru a promova
sensibilizarea și să ofere sprijin și consiliere persoanelor
și organismelor responsabile cu punerea în aplicare a
legii. Oricare ar fi formatul organismului pentru
egalitate, este esențial să existe o coordonare eficientă
între organismele care se ocupă de diferitele motive de
egalitate.



Dreptul pentru toți să fie tratați în mod egal împotriva
discrimină rii multiple ar trebui abordat prin garantarea
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faptului că toate persoanele - indiferent de
caracteristicile lor personale - au dreptul de a fi tratați în
mod egal și să nu se confrunte cu discriminarea. O
abordare globală și coerentă este necesară pentru a
aborda în mod eficient aparițiile unei astfel de
discriminare și să promoveze egalitatea reală . Există o
nevoie de a se asigura că toată lumea din Europa se
poate identifica ca valoare cu principiul egalită ții, ci și
pentru a garanta că cei care se confruntă cu
discriminarea pe motive multiple sunt susținute în mod
adecvat.


Nevoia de a crea o societate incluzivă . Deoarece
discriminarea este în funcție de context, este posibil să -l
elimine prin influențarea contextului în care este
predominantă . Acest lucru necesită instrumentele
juridice adecvate și utilizarea unor mă suri adecvate
pentru a schimba mentalitati.



Nevoia legislației UE pentru a acoperi discriminarea
multiplă . Conform celor care se confruntă o astfel de
discriminare, experiența discrimină rii multiple nu este
simpla juxtapunere a diferitelor forme de discriminare,
ci mai degrabă experiența unei forme mult mai severe de
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discriminare care afectează victimele sale în moduri
complexe, ceea ce le face deosebit de vulnerabile la
excluziunea socială și le lipsesc de drepturile lor de a
participa pe deplin în societate.


Nevoia de cercetari suplimentare cu privire la
discriminarea multiplă În unele medii socio-culturale,
anumite caracteristici pot fi supuse unui comportament
discriminatoriu mai mult decâ t altele. Prin urmare este
nevoie de mai multe cercetă ri cu privire la discriminarea
multiplă , în scopul de a orienta mai bine eforturile antidiscriminare și pentru egalitate, deoarece marea
majoritate a persoanelor vulnerabile sunt supuse
discrimină rii pe diferite niveluri și acest lucru nu este
bine înțeles.



Stimularea cercetă rii ştiinţifice asupra cauzelor, formelor
şi implicaţiilor discrimină rii/discrimină rii multiple
trebuie fă cută prin dezvoltarea cercetă rii cantitative şi
calitative în domeniu, lucru care va aduce dezvoltarea
unui cadru conceptual adecvat acestei problematici atâ t
de complexe, precum şi rafinarea abordă rilor
metodologice pentru surprinderea şi evaluarea celor mai
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variate şi ascunse cauze, forme şi efecte ale discrimină rii
şi, mai cu seamă , ale discrimină rii multiple.


Luarea în considerare a nevoilor specifice. Acesta este
motivul pentru care orice mă sură care vizează
combaterea discrimină rii pe un anumit motiv ar trebui
să ia în considerare nevoile specifice ale celor cu
identită ți pe mai multe straturi, caracteristicile lor
diferite și contextele diferite în care își conduc viața.



Necesitatea unei legislații mai puternică a UE. Există o
nevoie urgentă de a consolida legislația UE existentă
pentru a acoperi discriminarea multiplă , în scopul de a
oferi o protecție adecvată a acelor milioane de persoane
din UE, care se confruntă cu această formă agravată de
discriminare.



Mecanismele
de
suport
pentru
victimele
discrimină rii/discrimină rii multiple trebuie să se
dezvolte atâ t la nivel național, câ t mai ales la nivel local
acolo unde colaborarea instituţiilor publice şi private
este vitală pentru dezvoltarea de acţiuni specializate şi
eficiente în prevenirea şi combaterea tratamentului
diferenţiat îndreptat împotriva diferitelor grupuri şi subgrupuri sociale. Mai mult decâ t atâ t, cunoscâ nd
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problemele specifice ale grupurilor şi sub-grupurilor
existente pe plan local, reprezentanţii autorită ţilor locale
se plasează într-o poziţie cheie pentru modelarea
acţiunilor de prevenire şi combatere a discrimină rii
multiple în acord cu structura populaţiei şi formele
specifice de discriminare din zonă .


Dezvoltarea unor acţiuni eficiente de prevenire şi
combatere a fenomenului discrimină rii multiple nu
poate avea loc în absenţa unei implică ri sinergice a
tuturor instituţiilor publice cu responsabilită ţi în
domeniul prevenirii şi combaterii discrimină rii. Întă rirea
cooperă rii între instituțiile cu rol în combaterea
discrimină rii în scopul identifică rii celor mai bune
modalită ţi de operaţionalizare şi implementare a
conceptului discrimină rii multiple în această direcţie şi a
dezvoltă rii instituţionale viitoare.



Autorită ţile publice ocupă o poziţie cheie pentru
dezvoltarea acţiunilor de prevenire şi combatere a
discrimină rii multiple, ONG-urile au rolul important de a
facilita implementarea unor astfel de acţiuni suport,
precum şi a aduce acel plus de cunoaştere necesar
acţiunilor specializate. De asemenea, colaborarea acestor
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instituţii existente va determina eficientizarea
mecanismelor
de
suport
adresate
victimelor
discrimină rii multiple.


O mai bună reprezentare a intereselor grupurilor
defavorizate la diferitele nivele de decizie şi
administrative va conduce la o mai bună fundamentare
şi focalizare a politicilor şi programelor proiectate,
precum şi la creşterea şanselor de succes a
implementă rii acestora. De asemenea, dezvoltarea
mecanismelor de reprezentare a diversită ţii existente în
interiorul anumitor grupuri defavorizate va determina o
mai bună adresare a formelor specifice de discriminare
subsumate discrimină rii multiple.



Sensibilizarea şi formarea personalului serviciilor
publice şi a reprezentanţilor mass-media pentru
promovarea şi aplicarea principiului egalită ţii de şanse
pentru toţi, deoarece responsabilizarea partenerilor
sociali pentru a acţiona în scopul promovă rii şi
implementă rii principiului egalită ţii de şanse pentru toţi
atâ t la angajare, câ t şi la locul de muncă este vitală
pentru prevenirea şi combaterea discrimină rii.
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Doar rezultatele studiilor şi cercetă rilor pot pune în
evidenţă evoluţiile înregistrate la nivelul cauzelor şi
formelor de manifestare ale discrimină rii mai ales în
contextul unei societă ţi caracterizate, din ce în ce mai mult,
de fenomenul globaliză rii ce aduce implicaţii multiple şi
complexe. Rezultatele studiilor şi cercetă rilor trebuie să se
afle la baza unei mai bune fundamentă ri şi focaliză ri a
politicilor şi programelor de intervenţie pentru prevenirea
şi combaterea discrimină rii/discrimină rii multiple.
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documents’ section of http://www.nondiscrimination.net.
21. Combating Discrimination: a Training Manual: a manual
including practical information on the basic structure of antidiscrimination law in 24 languages and available at
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http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?
id=192.
22. Strategic Litigation of Race Discrimination in Europe: from
Principles to Practice: a strategic litigation manual published
by the ERRC, Interights and the MPG available at
http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?
id=198.
23. Activists

and

advocates

–

disability

rights

training

programme: a disability rights advocacy handbook published
by the National Confederation of the Disabled People of
Greece,

available

at

www.epikoda.ee/include/blob.php?

download=epikmain1&id=0810.
24. Non-discrimination in International Law: A Handbook for
Practitioners: an international handbook published by
Interights,

available

at

http://www.interights.org/handbook/index.htm.
25.

Gender Equality and Quality of Life - A Norwegian
Perspective, Øystein Gullvå g Holter, Helge Svare and Cathrine
Egeland

,

http://www.nikk.no/wp-content/uploads/NIKKpub2009__lig
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estillingspolitik_M%C3%A6nd-og-maskuliniteter-_GenderEquality-Qualit-yo-fLifeEng.pdf
26. Information and Resources on Gender Equality and Gender
Research in Norway, http://www.gender.no/Legislation
27. Act relating to a prohibition against discrimination on the
basis of sexual orientation, gender identity and gender
expression (the Sexual Orientation Anti-Discrimination Act),
http://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov20130621-058-eng.pdf
28. The Act on an introduction programme and Norwegian
language training for newly arrived immigrants (the
Introduction

Act),

http://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-

lover/data/lov-20030704-080-eng.pdf
29. Guidelines for processing of applications for a residence
permit on an independent basis following the death of a
sponsor or the breakdown of marriage or cohabitation
https://www.udiregelverk.no/en/documents/udi-circulars/r
s-2010-009e/
30. Act relating to Primary and Secondary Education in Norway.
With amendments as of 25 June 2010, 31 May 2011, 2012,
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2013

and

2014.

In

force

as

of

1

August

2014.

https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/educationact/id213315/
31. Fact Sheet: The legislation on representation of both sexes in
boards
https://www.regjeringen.no/en/dep/nfd/contact/presscentre/fact-sheets/fact-sheet-the-legislation-on-representa/
id641431/
32. The

rights

of

parents

of

small

children

-Norway

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/veiled
ning-og-brosjyrer/
2007/270636_the_rights_of_parents_of_small_children_2007_
english.pdf
33. Multidimensional Discrimination Policies in the Nordic
Countries– an overview - Nordic Gender Institute , 2008,
http://www.nikk.no/wp-content/uploads/NIKKpub2008_Fle
rdimensionel-ligestilling_Flerdimensionaldiskrimineringspolitik.pdf
34. A progress report to the UN’s Committee on the Elimination of
Discrimination

against

Women
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recommendations 24 and 30, deadline 23 March 2014
https://www.regjeringen.no/contentassets/835065f3bbcc4b
c191bbd90f56212a12/vedlegg-5-norgesmellomrapportering-pa-to-av-anbefalingene-fra-2014.pdf
35. An analysis of the Victims’ Rights Directive from a gender
perspective,

EIGE,

2016,

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh011
5698enn_0.pdf
36. EU Council Directives: Directive 2000/43/EC of 29 June 2000
implementing the Principle of Equal Treatment between
Persons irrespective of Racial or Ethnic Origin;
37. Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing 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 Access to and
Supply of Goods and Services;
39. Directive 2006/54/EC on the Implementation of the Principle
of Equal Opportunities and Equal Treatment of Men and
Women in Matters of Employment and Occupation (recast).
299

„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

40. Roma

Women

Talk

–

Slovakia

-

http://www.mecem.sk/15383/postavenie-romskych-zien-vspolocnosti-v-slovensko In: Postavenie ró mskych žien v
spoločnosti V. – Slovensko, Angela Genova,Emilio Burgos,
Kristína Magdolenova, Mihaela Gheorghe Rosel Riviera,
23.11.2015
41. MSPY Database – Croatia - Gain insights into the issue of
domestic violence: a centralised and joint database on
violence against women (VAW) - Sabina Morosini Turčinović http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/goodpractices/croatia/mspy-database
42. Croatia Official Gazette 137/09, 14/10, 60/10,

Official

Gazette 105/11.
43. The Constitution of the Republic of Croatia (Article 3, Articles
14 and 15), Gender Equality Act, Labour Act (Article 5), Antidiscrimination Act.
44. Immigration and Refugee Board of Canada, Croatia: Antidiscrimination

legislation,

mechanisms and responsible

including

implementation

authorities; effectiveness,

particularly in addressing discrimination based 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-EqualityOmbudsperson
46. Slovakia 2015 Report on the observance of human rights
including

the

principle

of

equal

treatmenthttp://www.snslp.sk/CCMS/files/2015_Report_on_the_o
bservance_of_human_rights_including_the_principle_of_equal_treat
ment.pdf
47. Roma Women Talk -The Specifics of the Position of Roma
Women in the Community – Changes over Time, Current
Challenges.
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/roma_w
omen_talk_roma_women_and_poverty_slovakia.pdf
48. Discrimination

in

the

Czech

Republic:

Victims

of

Discrimination and Obstacles Hindering their Access to Justice
http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMIN
ACE/aktuality/diskriminace_EN_titulka_zadnistrana.pdf
49. The

Public

Defender

of

Rights

http://www.ochrance.cz/en/home
301

-Czech

Republic

-

„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

50.

National Commission for the Promotion of Equality
http://ncpe.gov.mt/en/Pages/NCPE_Home.aspx#

51. Tackling double victimization of muslim women in europe:the
intersectional response - Frédérique Ast (∗& Riem Spielhaus
https://ncpe.gov.mt/en/Documents/Projects_and_Specific_Ini
tiatives/Think_Equal/paper_muslim_women.pdf
52. Country report Non-discrimination Iceland
2016

-

http://www.equalitylaw.eu/downloads/3746-2016-is-

country-report-nd
53. Male Violence against Women in Intimate Relationships in
Iceland – 2012, https://eng.velferdarraduneyti.is/media/ritog-skyrslur2012/Ofbeldi_gegn_konum_enska_feb_2012.pdf
54. Raport de cercetare -Discriminarea in Romania -perceptii si
atitudini

CNCD

2012-

http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/Raport_de_cercetar
e_CNCD_summary.pdf
55. Studiul Discriminarea multiplă în Româ nia -Societatea de
Studii

Feministe

ANA

-2008,

http://www.incsmps.ro/documente/Microsoft%20Word
%20-%20discriminare_final_print.pdf
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56. Centrul

de

Resurse

Juridice

-

http://www.educatiefaradiscriminare.ro/despre-proiect/
57. Coalitia Anti-discriminare – www.antidiscriminare.ro
58. Centrul de Mediere si Securitate Comunitara – Cartea de
Interviuri cu femei rome -Povestea Ei -Femeile in Comunitati
Rurale

Interetnice

-2015

-http://www.cmsc.ro/programe_active/programe/42.php

-

https://issuu.com/alinascanteie/docs/povestea_ei_bt
59. 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, Câ t costă o victimă a violenței în familie? – Analiza
finanță rilor

serviciilor

publice

2014

-

http://violentaimpotrivafemeilor.ro/category/studiicercetari
60. Scrisoare

deschisă

pentru

urgentarea

implementă rii

inițiativelor strategice asumate de Guvernul Româ niei pentru
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a
violenței domestice -iunie 2016 -Rețeaua pentru prevenirea și
combaterea violenței împotriva femeilor, Coaliția pentru
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Egalitate de Gen și Rețeaua Rupem tă cerea despre violența
sexuală
http://violentaimpotrivafemeilor.ro/scrisoare-deschisaurgentarea-implementarii/
61. Intervenţia în cazurile de violenţă în familie servicii juridice şi
proceduri judiciare, Ordinul de restricţie în legislaţia statelor
europene - Studiu comparativ. Coaliţia ONG-urilor implicate în
programme privind violenţa împotriva femeilor -avocat Laura
Chiticariu
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