
  
 

Conferința “Participarea și reprezentarea femeilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local” 
 

25 noiembrie 2019 
 
 

REZOLUȚIE 
 

cu privire la necesitatea adoptării măsurilor de asigurare a participării și reprezentării 
echitabile a femeilor rome și femeilor cu dizabilități în viața politică și în procesele de luare a 

deciziilor la nivel local și național 

 

Considerând barierele și dificultățile întâmpinate de femeile rome și cele cu dizabilități în 
campania electorală din octombrie 2019,  

Revizuind recomandările organizațiilor internaționale pentru protecția drepturilor omului și 
organizațiilor societății civile din Republica Moldova,  

Reiterând recomandările Forumului Național al Femeilor cu Dizabilități din 5 decembrie 2014 și a 
Forumului Național al Femeilor din Grupuri Etnice din 5 mai 2015, 

Promovând drepturile politice și oportunitățile egale de participare pentru femei în viața politică 
și în procesele democratice,  

 

Noi, participantele și participanții Conferinței, înaintăm Guvernului, Parlamentului și partidelor 
politice din Republica Moldova următoarele revendicări: 

 

1. Asigurarea oportunităților egale de participare efectivă a femeilor rome și femeilor cu 
dizabilități în funcții elective. 

2. Promovarea participării femeilor cu dizabilități și femeilor rome în viața politică și în procesul 
de luare a deciziilor la nivel local și național. 

3. Monitorizarea și sancționarea cazurilor de discriminare, utilizare a discursului de ură, hărțuire 
și violență îndreptată împotriva femeilor rome și cele cu dizabilități implicate în viața politică. 

4. Dezvoltarea programelor de liderism și educație civică pentru fetele rome și fetele cu 
dizabilități;  

5. Promovarea exemplelor pozitive de participare politică a femeilor rome și cele cu dizabilități; 

6. Organizarea dialogurilor eficiente dintre femeile candidate şi partidele politice, cu scopul de 
promovare a femeilor rome şi celor cu dizabilităţi în liste de candidaţi pentru funcţii elective. 

 

 

 

 



  
 

Femeile rome 

7. Modificarea şi completarea actelor legislative relevante, care ar elimina prevederile, ce instituie 
condiția de incompatibilitate și care ar permite femeilor rome să activeze în funcția de 
mediatoare comunitară, în același timp să dețină mandatul de consilieră locală. 

8. Revizuirea și amendarea Planului de acțiuni privind susținerea populației de etnie romă pentru 
perioada 2016-2020, ținând cont de aspectele de gen. 

9. Elaborarea și aplicarea politicilor publice educaţionale, care ar combate și descuraja mariajele 
timpurii, considerate practici culturale în cadrul unor comunități de romi. 

 

 

Femeile cu dizabilităţi 

10. Stabilirea de parteneriate cu mass-media în vederea unei promovări corecte, elocvente vizavi 
de femeile cu dizabilități. 

11. Respectarea normelor ce stabilesc standardele în construcții pentru a asigura accesibilitatea 
pentru persoanele cu dizabilități, în special pentru sediile partidelor politice, a secțiilor de 
votare și în clădirile administrației publice centrale și locale. 

 

 

 

 

 

 

 


