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COMUNICAT
Forumul Naţional în domeniul Drepturilor Omului a făcut bilanţul anului 2012 şi a
trasat priorităţile naţionale pentru 2013 în domeniul drepturilor omului
Ieri, 27 decembrie 2012, a avut loc primul Forum Naţional în domeniul Drepturilor Omului. În
cadrul Forumului, organizaţiile societăţii civile în domeniul drepturilor omului şi autorităţile
publice de resort au făcut bilanţul anului 2012 şi au trasat priorităţile naţionale pentru 2013 în
domeniul drepturilor omului.
Printre principalele subiecte abordate în cadrul sesiunii privind bilanţul anului 2012 au fost
adoptarea Legii cu privire la asigurarea egalităţii (Legea nediscriminării), prevenirea şi combaterea
torturii şi a relelor tratamente în poliţie, progresele în asigurarea egalităţii de gen, situaţia în
domeniul asigurării drepturilor şi libertăţilor religioase, reforma instituţiei ombudsmanului,
asigurarea drepturilor educaţionale şi culturale, etc.
În special, participanţii Forumului au salutat adoptarea Legii cu privire la asigurarea egalităţii în
mai 2012, şi totodată şi-au exprimat speranţa că procesul de formare a Consiliului pentru prevenirea
şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii va decurge într-o manieră absolut transparentă, cu
consultarea şi participarea activă a organizaţiilor societăţii civile.
Totodată, în cadrul Forumului a fost prezentat Raportul de monitorizare a progreselor obţinute de
Republica Moldova în implementarea recomandărilor adresate în cadrul mecanismului ONU de
Revizuire Universală Periodică (pentru perioada octombrie 2011 – decembrie 2012). Autorii
Raportului au relatat despre mai multe restanţe ale autorităţilor publice din Republica Moldova la
capitolul discriminării pe motive de apartenenţă religioasă, implantarea Bisericii Ortodoxe din
Moldova în cadrul sistemului de stat (contrar prevederilor constituţionale privind separarea bisericii
de stat), prestaţia slabă la capitolul participarea şi reprezentarea politică a femeilor, accesul limitat al
grupurilor vulnerabile la învăţământul pre-şcolar şi primar, neasigurarea drepturilor educaţionale şi
culturale ale minorităţilor etno-lingvistice.
La fel în cadrul Forumului a fost prezentat raportul societăţii civile de monitorizare a implementării
Programului Guvernamental pentru anul 2012.
Participanţii Forumului au elaborat o listă de priorităţi în domeniul drepturilor omului pentru anul
2013. Printre principalele priorităţi se numără formarea unui Consiliu efectiv pentru prevenirea şi
eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, reformarea efectivă a instituţiei ombudsmanului,
tragerea la răspunderea penală cu sancţiuni fără suspendare a tuturor celor vinovaţi în actele de
tortură şi maltratare din aprilie 2009, legiferarea cotelor de gen pentru listele de candidaţi la alegeri,
cu clauza poziţionării echitabile a femeilor şi bărbaţilor pe listele de candidaţi şi sancţiuni efective
pentru nerespectarea obligativităţii cotelor, etc.
Evenimentul a fost organizat de Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului (CIDO) şi
Coaliţia Nediscriminare cu susţinerea PNUD Moldova, în cadrul programului de implicare a
societăţii civile în monitorizarea implementării recomandărilor RUP / UPR în Republica Moldova şi
cu susţinerea Civil Rights Defenders, Suedia, în cadrul proiectului ”Promovarea politicilor
nediscriminatorii în Republica Moldova”.
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