Stimate deputat(ă) în Parlamentul Republicii Moldova,
Mai multe organizații ale societății civile, salută inițiativa de includere a setului de modificări
legislative în domeniul asigurării egalității de șanse între femei şi bărbați pe ordinea de zi a
Parlamentului. Amendamentele propuse prevăd măsuri afirmative pozitive pentru asigurarea egalității
de facto între femei şi bărbați, inclusiv introducerea cotei de reprezentare minimă de 40% a femeilor şi
bărbaților pe listele de candidați în Parlament şi Guvern, asigurarea dreptului bărbaților angajați în
câmpul muncii la concediu paternal, interzicerea publicității sexiste, protecție suplimentară şi sancțiuni
pentru încălcarea principiului egalității de gen.
Reiterăm faptul că asigurarea egalității de gen reprezintă o precondiție esențială pentru dezvoltarea
durabilă a societății. Femeile constituie peste 50% din populația țării și au dreptul să fie reprezentate în
mod echitabil la toate nivelele puterii. Respectarea acestui drept depinde de Dumneavoastră, stimați
deputați și deputate. Ținând cont de faptul că peste 60% dintre absolvenții cu studii superioare din
Republica Moldova sunt femei constatăm că, acest capital intelectual valoros nu este explorat pe
deplină măsură, fapt care stagnează procesul de democratizare şi reformare a țării.
Reamintim, asigurarea egalității de gen reprezintă şi un angajament asumat de Republica Moldova prin
intermediul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2016-2030, a Convenției ONU asupra Eliminării
Tuturor Formelor de Discriminare față de Femei și a Evaluării Periodice Universale a Republicii
Moldova din anul 2011.
Menționăm faptul că introducerea cotelor de gen şi a mecanismelor de sancționare este recunoscută ca
fiind metodă eficientă de înlăturare a barierelor ce conduc la sub-reprezentarea femeilor în politică şi
sectorul public. Multe țări membre ale Uniunii Europene au adoptat cote minime de reprezentare de
gen, inclusiv Belgia, Franța, Grecia, Portugalia, Spania, Slovenia, Polonia. Alte țări, care au realizat
deja acest obiectiv s-au dezis de această acțiune afirmativă.
Setul de modificări legislative în domeniul egalității de gen a fost înaintat la 14 mai 2014 spre
examinare Biroului Permanent al Parlamentului Republicii Moldova şi a fost votat în prima lectură la
17 iulie 2014. Reieșind din cele menționate, Vă solicităm respectuos să susțineți această inițiativă
importantă. Este o oportunitate unică de a demonstra că în Republica Moldova se întreprind eforturi
concrete şi deliberate pentru ca egalitatea de gen să devină o realitate în toate sferele vieții.
Vă remitem alăturată informația relevantă în domeniul egalității de gen, inclusiv opiniile societății
civile remise anterior Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului şi Relații Inter-etnice, precum și
opinia Consiliului pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalității, însoțite de
scrisoarea ex-Președinților Parlamentului și a țării, domnii Petru Lucinschi și Mircea Snegur, prin care
se face referință la angajamentele pe care și le-a asumat R. Moldova pe parcursul ultimilor 20 de ani
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