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Discriminarea în vizorul Clubului Drepturilor Omului
Ieri, pe 23 martie 2011, a avut loc prima şedinţă a Clubului Drepturilor Omului, în cadrul căreia a
fost dezbătut subiectul discriminării în Republica Moldova. Clubul Drepturilor Omului se
desfăşoară în formatul unor şedinţe lunare de dialog consistent între organizaţiile de apărare a
drepturilor omului şi autorităţile publice vizând cele mai importante şi actuale subiecte din
agenda drepturilor omului. Clubul Drepturilor Omului este o iniţiativă lansată de Centrul de
Informare în domeniul Drepturilor Omului (CIDO).
În cadrul primei şedinţe a Clubului au fost abordate patru probleme cheie:
1) Discriminarea femeilor pe dimensiunea cotelor de gen pentru asigurarea reprezentării adecvate a
femeilor în funcţii şi organe elective;
2) Discriminarea romilor pe dimensiunea recunoaşterii existenţei problemei şi acţiunilor
autorităţilor publice întru remedierea situaţiei;
3) Acţiunile autorităţilor publice în urma publicării rezultatelor studiul sociologic, efectuat la
comanda Fundaţiei Soros – Moldova, privind discriminarea în Republica Moldova sub aspectul
percepţiilor populaţiei;
4) Importanţa proiectului de lege cu privire la prevenirea şi combaterea discriminării şi eficienţa
mecanismelor de implementare propuse de proiectul legii.
Din partea instituţiilor guvernamentale la şedinţă au asistat dl Alexandru Tănase, Ministrul Justiţiei,
alături de 3 specialişti din cadrul Ministerului, dna Vera Petuhov, vice-directoarea Biroului
Relaţiilor Interetnice, dna Sorina Susanu, consilier din cadrul Centrului pentru Drepturile Omului.
Nu au dat curs invitaţiei la şedinţa Clubului Parlamentul Republicii Moldova, Ministerul Educaţiei
şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. La prima şedinţă a Clubului au participat 12
organizaţii de apărare a drepturilor omului, precum şi reprezentanţii misiunilor Naţiunilor Unite şi
OSCE în Moldova.
Ca urmare a discuţiei din cadrul Clubului participanţii au ajuns la următoarele concluzii principale:
1) Iniţiativa legislativă de a completa articolul 79 din Codul electoral cu un alineat nou: „2) În listele
de candidaţi minim 30% din numărul de persoane vor fi femei” – va fi sterilă şi absolut inutilă atîta timp
cît nu va fi completată cu un mecanism care ar prevedea nu doar minim 30% de femei în listele de
candidaţi, dar şi minim 30% de femei printre parlamentarii aleşi şi 40% de femei printre consilierii
locali aleşi. Reprezentanţii Ministerului Justiţiei şi Centrului pentru Drepturile Omului au
demonstrat disponibilitatea de a susţine perfecţionarea iniţiativei legislative în acest sens. S-a
accentuat necesitatea adoptării amendamentului perfecţionat în Codul electoral pînă la alegerile
locale generale din vara 2011, inclusiv în vederea asigurării îndeplinirii de către Republica Moldova
a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului la capitolul reprezentarea politică a femeilor (minim
30% femei printre parlamentari, minim 40% de femei printre consilierii locali, şi minim 25% de
femei printre consilierii raionali).
2) Vice-directoarea Biroului Relaţiilor Interetnice a informat că prin intermediul unui plan de acţiuni
în privinţa romilor pentru perioada 2011-2015 către anul 2015 situaţia privind discriminarea romilor
se va ameliora în mod esenţial, în ceea ce priveşte în special accesul romilor la educaţie şi la alte
servicii publice.
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3) Participanţii la discuţii au reiterat necesitatea includerii subiectelor drepturilor fundamentale ale
omului în curricula şcolară în special în vederea combaterii percepţiilor negative discriminatorii şi
„stereotipizate” ale majorităţii populaţiei în privinţa mai multor grupuri sociale: persoanelor cu
dizabilităţi, persoanelor cu HIV/SIDA, romilor şi persoanelor LGBT. S-a evidenţiat rolul decisiv al
statului în asigurarea educării locuitorilor ţării în spiritul toleranţei, respectului reciproc,
multiculturalismului şi diversităţii, precum şi înţelegerii, cunoaşterii şi asimilării valorilor
drepturilor fundamentale ale omului. Mulţi dintre participanţi au exprimat regretul în privinţa
lipsei la şedinţa Clubului a reprezentanţilor Ministerului Educaţiei, în deosebi în contextul discutării
curriculei şcolare.
4) Ministrul Justiţiei, participanţii Clubului au subliniat necesitatea categorică a reinstaurării
conceptului şi practicilor unui stat laic, bazat pe drept şi drepturile omului în Republica Moldova. Sa accentuat că imixtiunea bisericii în actul de guvernare, precum şi salutarea şi acceptarea acestei
imixtiuni de către oficialii guvernamentali subminează masiv bazele valorice ale statului Republica
Moldova consfinţite în Constituţia Republicii Moldova, dar şi imaginea internaţională şi aspiraţiile
europene ale ţării.
Prima şedinţă a Clubului Drepturilor Omului a fost organizată cu susţinerea PNUD, Oficiului
Comisarului Înalt pentru Drepturile Omului, şi Oficiul Coordonatorului Rezident al Naţiunilor
Unite în Republica Moldova. Opiniile expuse şi declaraţiile făcute în cadrul Clubului nu reprezintă
şi nu pot fi interpretate ca poziţia oficială a PNUD, Oficiului Comisarului Înalt pentru Drepturile
Omului sau Oficiului Coordonatorului Rezident al Naţiunilor Unite în Republica Moldova.
Relatarea mai detaliată a procedeelor Clubului Drepturilor Omului va putea fi accesată în curînd la:
www.cido.org.md
Persoana de contact: dl Veaceslav Tofan, preşedintele CIDO, mob. 0 69 731 765, tel.of. 830 780.

Informaţii suplimentare
Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului (CIDO) a fost constituit pe data de 20 octombrie 2010.
CIDO este o asociaţie obştească / non-guvernamentală şi non-politică, de beneficiu public, constituită în
vederea promovării drepturilor fundamentale ale omului, democraţiei şi statului de drept în calitate de valori
supreme în Republica Moldova şi în întreagă lume.
Activitatea CIDO este bazată pe prevederile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, convenţiilor
internaţionale, pactelor şi acordurilor în domeniul drepturilor omului, Statutului CIDO, Constituţiei
Republicii Moldova şi legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
CIDO nu urmăreşte scopuri politice şi nu promovează interesele nici unui partid politic sau formaţiuni socialpolitice.
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