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Descrierea proiectului 

Proiect: “Step by Step towards an Inclusive Society” 

Proiect derulat de Federația UNOPA în parteneriat cu COPAC (Coaliția Organizațiilor 

Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România) cu sprijinul financiar Active Citizens Fund 

România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 

2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a 

Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați 

www.eeagrants.org  

Scopul proiectului este creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale mici, 

care lucrează în zone și pentru grupuri țintă insuficient deservite, de a se implica în 

apărarea drepturilor omului și promovarea tratamentului egal, prin programe de cetățenie 

activă. Capacitarea ONG-urilor mici în mobilizarea tinerilor din grupul țintă reprezentat 

dar și a celor din populația generală, în implicarea în viața comunității locale prin acțiuni 

de promovare a respectarii drepturilor omului și egalității de tratament. 

Proiectul se desfășoară la nivel național și va implica preponderent beneficiari 

din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, cu accent pe zonele insuficient deservite.  

 

Obiectivele proiectului sunt: 

1. La finalul proiectului a crescut capacitatea a 15 ONG-uri mici, ce lucrează cu grupuri 
vulnerabile insuficient deservite, aflate la risc de discriminare, de la nivelul celor 8 
regiuni de dezvoltare din România, de a derula programe de cetățenie activă privind 
drepturile omului, nondiscriminare și tratament egal și de a acorda asistență și suport 
vicimelor discriminării. 

 
Serviciul de asistentă și suport va fi pus în funcțiune și la nivelul aplicantului și 
partenerului, astfel în total vor exista 17 ONG-uri care oferă servicii victimelor 
discriminării. 

2. Pe perioada proiectului, 40 de tineri din grupuri vulnerabile insuficient deservite aflate 

la risc de discriminare, au dezvoltat aptitudini în sfera cetățeniei active, apărării 

drepturilor omului, combaterii discriminării și promovării tratamentului egal - dar și au 

demonstrat abilități de integrare socială și implicare activă în comunitate. 

O parte din tinerii instruiți devin mentori ai voluntarilor în derularea de campanii 

informare, educare și consiliere (IEC) în domeniul drepturilor omului, iar ceilalți oferă 

suport direct victimelor discriminării.  

 

http://www.eeagrants.org/
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3. Până la finalul proiectului, a crescut gradul de informare și conştientizare în rândul a 

54.000 de cetățeni de la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare din România, cu privire la 

drepturile omului, nondiscriminare şi tratament egal. Campaniile locale IEC vor ținti 

cetățenii din populația generală, din paliere de activitate cât mai diverse: elevi, 

profesori, reprezentanți autorități, medici, angajatori, sportivi, care vor fi informați în 

sensul identificării, raportării și combaterii discriminării. 

4. Obiectivul de dezvoltare organizațională al proiectului  

Până la finalul proiectului 2 organizații neguvernamentale vor dobândi competențe 

crescute în managementul resurselor umane și al voluntarilor. Managementul 

resurselor umane și al voluntarilor este un domeniu cheie pentru dezvoltarea 

organizațiilor societății civile și asigurarea sustenabilității activităților acestora pe 

termen lung.  

 

Proiectul se adresează principalelor categorii de persoane aflate la risc de discriminare 
în România: „teama de diferență se manifestă într-un nivel ridicat de neîncredere în 
persoane LGBT(74%), romi(72%),[...] persoane cu HIV/SIDA(58%),[…]” conform 
sondajului CNCD-IPP-IRES (2018). Același sondaj arată că „raportarea identitară la 
persoane cu caracteristici diferite se face preponderent după starea de sănătate (61%)”, 
fapt confirmat și de studiul „Societatea românească și afecțiunile cronice“ derulat de 
COPAC (2015), care indică că pacienții cu boli cronice se confruntă și cu discriminarea 
asociată bolii (36%). Tot în societatea românească, conform studiului Agenției pentru 
Drepturi Fundamentale a UE (2014), 30% dintre femei spun că au fost afectate de violenţă 
fizică sau sexuală la un moment dat în viață, aceste comportamente reprezentând tot 
încălcări ale drepturilor omului.  
 

Bugetul total al proiectului este de 226,449.00 euro și beneficiază de o finanțare în 
valoare de 214.929 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de 
Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Perioada de 
implementare a proiectului este de 20 luni  (01.04.2021 - 30.11.2022).  
 

UNOPA este singura federaţie neguvernamentală din România formată din organizaţii 
ale persoanelor afectate de HIV/SIDA (22 asociaţii membre), axată pe advocacy pentru 
promovarea şi apărarea drepturilor persoanelor infectate şi afectate de HIV/SIDA din 
România. Mai multe despre UNOPA aici: www.unopa.ro  
 

 

 

 

 

 

http://www.unopa.ro/
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COPAC (Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România) este o 
organizație a cărei misiune este de a sprijini pacienţii şi organizaţiile de pacienţi să 
acţioneze unitar şi eficient pentru apărărea şi promovarea drepturilor pacienţilor. Mai 
multe despre COPAC aici: www.copac.ro  

 

Despre Programul Active Citizens Fund România 

 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-

2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale 

și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare 

(Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul 

compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, 

Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, 

care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul 

Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România 

vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității 

grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește 

dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, 

intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a 

drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare 

Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens 

Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe 

informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro. 

 

Date contact: 

Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) 

www.unopa.ro , unopa@unopa.ro , Tel: 0735 853 569, Fax: 021 319 93 29 

 

 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă 

www.step-by-step.unopa.ro   

 

  

http://www.copac.ro/
http://www.step-by-step.unopa.ro/
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Drepturile omului 
 

Anual, la 10 decembrie, se sărbătorește Ziua Internațională a Drepturilor Omului. 

Drepturile omului sunt de obicei înțelese ca drepturi absolut fundamentale la care o 
persoană are în mod inerent dreptul pur și simplu pentru că el sau ea este o ființă umană. 

 

Drepturile omului sunt drepturi și libertăți fundamentale de care trebuie să se bucure 
toate ființele umane, indiferent de naționalitatea, sexul, originea națională sau etnică, 
rasa, religia, orientarea sexuală sau limba lor ori de alte caracteristici ale acestora.  

Drepturile omului și ale cetățeanului precum și respectarea lor este un subiect continuu 
discutat și analizat. Pentru a înțelege cum am ajuns la reglementarea drepturilor omului 
din prezent, e important sa avem câteva repere istorice ale fenomenului. 
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• Precursorul discursului privind drepturile omului a fost conceptul de drepturi 

naturale, care a devenit proeminent în perioada iluministă (sec. XVII – sec. VIII), 

enunțat de filosofi precum John Locke, Francis Hutcheson și Jean-Jacques 

Burlamaqui.  

• Conceptul respectării drepturilor omului a fost dezvoltat în secolul al XVIII-lea și a 
fost manifestat în plan juridic pe durata desfăşurării a două mari momente istorice:  

➢ Revolta coloniilor engleze din America de Nord contra guvernanţei coroanei 
britanice – anul 1776 şi  

➢ Revoluţia din Franţa – anul 1789.  

• Au apărut astfel primele declarații oficiale care consemnează necesitatea 
respectării drepturilor omului – „Declarația de independență a Statelor Unite ale 
Americii”, și „Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului”. 
➢ Documentul pentru independenţa coloniilor britanice din America, considerat 

actul de naștere al Statelor Unite ale Americii, a fost semnat la 4 iulie 1776 la 
Philadelphia. Document politic cu o influență considerabilă asupra mișcării 
politice europene, Declarația afirma principiile egalității dintre oameni, al 
dreptului de rezistență la opresiune, dar și ideea dreptului oamenilor la viaţă, 
la libertate și la căutarea fericirii, ca drepturi inalienabile. 

➢ Declaraţia privind drepturile omului şi ale cetăţeanului, apărută în timpul 
Revoluției Franceze, releva esenţa filosofiei dreptului natural şi a consacrat 
principiul egalităţii tuturor cetăţenilor francezi în faţa legii, ca un principiu pe 
care se fundamentează celelalte drepturi şi libertăţi. Reprezintă carta 
fundamentală prin care, în 26 august 1789, au fost puse, în Franța și în lume, 
bazele democrației moderne. 

 

• După Al Doilea Război Mondial, la 24 octombrie 1945, a fost fondată Organizația 
Națiunilor Unite (ONU). Cea mai importantă organizație internațională din lume are 
astăzi 193 de state membre. Întemeierea ei a constat din semnarea, de către 
membrii ei fondatori, a Cartei Organizației Națiunilor Unite. Potrivit acestui 
document, ONU are misiunea de a asigura „pacea mondială”, „respectarea 
drepturilor omului”, „cooperarea internațională” și „respectarea dreptului 
internațional”.  

 

• La 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat şi proclamat 
“Declaraţia Universală a Drepturilor Omului”, ca ideal comun spre care trebuie să 
tindă toate popoarele şi toate națiunile, pentru ca toate persoanele şi toate 
organele societăţii să se straduiască, având această declaraţie permanent în 
minte, ca prin învăţătură şi educaţie să dezvolte respectul pentru aceste drepturi 
şi libertăţi şi să asigure prin măsuri progresive de ordin naţional şi internaţional, 
recunoaşterea şi aplicarea lor universală şi efectivă, atât în sânul popoarelor 
statelor membre, cât şi al celor din teritoriile aflate sub jurisdicţia lor. 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Carta_Organiza%C8%9Biei_Na%C8%9Biunilor_Unite
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Drepturile omului în prezent  

Drepturile omului sunt bazate pe principiul respectării persoanelor și pe ipoteza că 
toate ființele umane merită să fie tratate în mod egal și cu demnitate. Deși drepturile 
omului nu sunt respectate sau aplicate în multe părți ale lumii, toți oamenii de pretutindeni 
trebuie să beneficieze de ele. De-a lungul istoriei, oamenii au fost privați de drepturile lor 
și au fost adeseori nevoiți să recurgă fie la mijloace pașnice, fie la mijloace violente pentru 
a le recuceri. În multe colțuri ale lumii, astfel de eforturi continuă și în ziua de astăzi. 

Drepturile omului sunt apărate și garantate de legislația și tratatele naționale și 

internaționale. Declarația Universală a Drepturilor Omului (DUDO) stă la baza sistemului 

internațional de apărare a drepturilor omului. Cele 30 de articole ale DUDO consacră 

drepturile civile, politice (dreptul la viață, la libertate, la libertatea de exprimare), 

economice, sociale și culturale (dreptul de a participa la viața culturală, dreptul la hrană, 

dreptul la muncă, dreptul la educație) ale tuturor oamenilor.  

Declarația reprezintă o viziune a demnității umane care depășește autoritatea și 

frontierele politice, determinând guvernele să se angajeze să garanteze drepturile 

fundamentale ale fiecărui om. 

La nivelul Uniunii Europene s-au luat măsuri pentru garantarea drepturilor omului prin 

proclamarea Cartei drepturilor fundamentale a UE de Comisia Europeană, Parlamentul 

European și Consiliul Uniunii Europene la 7 decembrie 2000. 
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Sunt mai multe moduri in care drepturile omulului pot fi descrise și categorisite pentru 

a putea fi înțelese. Una dintre cele mai ultilizate modalități de categorisire este de a le 

împarți pe dimensiuni: 

1. Drepturi civile și politice 

2. Drepturi ecnomice, sociale și culturale 

3. Drepturi colective 

 

Drepturile civile și politice sunt considerate drepturi negative în sensul în care nu pot fi 

încălcate de stat/organizații etc, ele fiind drepturi care obligă la inacțiune. Este setul cel 

mai vechi de drepturi, avându-și rădăcinile în timpul Revoluției Franceze  (1789-1799). 

Drepturi civile si politice sunt reglementate prin Pactul internațional pentru drepturile 

civile și politice (ICCPR). Acesta este un tratat multilateral adoptat de Adunarea Generală 

a Națiunilor Unite la 16 decembrie 1966 care reglementează drepturile civile și politice la 

nivelul statelor membre ONU. Pactul are la bază principiile enunțate în Carta Națiunilor 

Unite și Declarația universală a drepturilor omului. 

Drepturile civile și politice sunt garantate tuturor oamenilor care se găsesc pe teritoriul 

unui stat, fără nicio deosebire, în special de rasă, culoare, religie, opinie politică sau orice 

altă opinie, origine națională sau socială, de avere, de naștere sau întemeiată pe orice 

altă împrejurare.  

Statul trebuie să ia măsuri de ordin legislativ sau de altă natură pentru punerea în 

funcțiune a acestor drepturi, în principal: asigurarea dreptului persoanei de a depune 

plângeri, chiar dacă violarea dreptului a fost comisă de o autoritate publică; să garanteze 

că autoritatea competentă va hotărî asupra drepturilor persoanei care formulează 

plângerea, cu posibilitatea de recurs judiciar; să garanteze că autoritățile competente vor 

da curs oricărei plângeri care a fost recunoscută ca justificată. Probleme în ceea ce 

priveste drepturile civile și politice apar atunci când o persoană care traiește pe teritoriul 

unei țări, nu are cetățenia țării respective. 

 

Drepturile omului în România 

România, fiind membră ONU din 1955 și membră UE din 2007, aderă la reglementările 

și documentele internaționale în ceea ce privește drepturile omului.  

Respectarea drepturilor omului trebuie să reprezinte pentru România, la fel ca pentru 

Uniunea Europeană, o prioritate a politicii interne și externe. 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1789
https://ro.wikipedia.org/wiki/1799
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Conform Constituţiei României, România este stat de drept, democratic şi social în 

care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a 

personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme în spiritul 

tradiţiilor democratice ale poporului român şi ale idealurilor Revoluţiei din decembrie 

1989, ele fiind totodată garantate. 

 

România a ratificat majoritatea tratatelor universale şi europene privind drepturile 

omului. Conform articolului 20 al Constituţiei României: 

Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi 

interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor 

Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte. 

Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile 

fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au 

prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau 

legile interne conţin dispoziţii favorabile. 

 

 

Încălcarea drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA 

 

Ultimele date puse la dispoziție de UNAIDS pe care le avem sunt din anul 2021, 

acestea ne arată că în prezent la nivel mondial există între 38.4 de milioane și 43.8 de 

milioane de persoane care trăiesc cu HIV/SIDA. Tot din același raport reiese faptul că în 

anul 2021, 1.5 milioane de oameni au primit diagnosticul de HIV/SIDA. 

Din numărul total de persoane diagnosticate la nivel global, doar 28.7 milioane au 

acces la medicamente antiretrovirale, aproximativ 16 milioane de persoane nu sunt pe 

tratament, fiind astfel la risc să se instaleze SIDA și/sau să transmită virusul mai departe.  
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Lipsa tratamentului esențial pentru sănătate nu reprezintă singura problemă cu care 

se confruntă PLHIV, prezente fiind la intensități diferite și stigma și discriminarea.  

Frica irațională față de PLHIV, atitudinile negative/judicative, tratamentul nedrept, legi 

și politici discriminatorii reprezintă factorii care afectează calitatea vieții persoanelor care 

trăiesc cu HIV.  

Stigma și discriminarea nu există doar în contextul medical, ci se regăsește și în mediul 

educațional, locul de muncă, sistemul judiciar, comunitate, familie și în serviciile de 

urgență umanitară.  

În ciuda zecilor de ani de descoperiri științifice în ceea ce privește tratamentul și 

prevenția, cât și a nenumăratelor campanii de awareness și informare care au existat la 

nivel global, în continuare persistă atitudinile negative și discriminatorii asupra PLHIV.  

Discriminarea poate fi chiar și instituțională prin legi, politici și practici nesănătoase 

care se resfrâng asupra drepturilor persoanelor cu HIV/SIDA. Un exemplu de discriminare 

instituțională îl  reprezintă criminalizarea non-dezvăluirii diagnosticului, criminalizarea 

expunerii la situații de infectare, ceea ce sporește teama și frica de infectare a 
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persoanelor seronegative. Un alt exemplu de politică restrictivă o reprezintă cererea 

consimțământului părinților pentru testarea și acordarea de tratament adolescenților și 

tinerilor care încă nu au împlinit vârsta legală pentru a fi considerați adulți.  

 

Discriminarea PLHIV poate fi însoțită de multe ori și de alte particularități care 

constituie criterii de discriminare: rasă, sex, status socio-economic, orientare sexuală, 

vârstă, identitate de gen și naționalitate.  

Stigmatizarea și discriminarea sunt important de combătut, deoarece acestea 

influentează negativ procesul prin care PLHIV accesează servicii de suport, testare și 

tratament. 

Acestea sunt prezente în fiecare sferă a vieții și la fiecare nivel al societății.  
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Contextul medical 

Discriminarea și stigmatizarea în mediul sanitar afectează direct calitatea vieții 

persoanelor care trăiesc cu HIV.  

La nivel european avem următoarele date:  

- În 19 țări de unde există date, 25% din PLHIV experimentează o formă de 

discriminare în sistemul sanitar.  

- PLHIV care trăiesc în medii puternic stigmatizante ale condiției sunt de 2.4 ori mai 

temători în a accesa tratamentul ARV.  

- 1 din 3 femei care trăiesc cu HIV raportează cel puțin o formă de discriminare în 

legătură cu sănătatea sexuală și reproductivă în sistemul de sănătate. 

 

Contextul educațional 

Copiii și tinerii care trăiesc cu HIV au riscul de abandon școlar crescut, au performațe 

școlare reduse și pot experimenta segregarea. În același timp și profesorii care trăiesc cu 

HIV se pot confrunta în mediul școlar cu atitudini discriminatorii.  

Educația sexuală de calitate poate avea un impact puternic asupra vieții sexuale a 

tinerilor, iar lipsa acesteia, dupa cum se poate observa în societățile conservatoare, poate 

duce la sarcini nedorite și creșterea numărul de noi persoane infectate cu HIV.  

Prin educație sexuală se poate atinge și combate discriminarea și stigmatizarea 

HIV/SIDA, prin oferirea de informații corecte și complete, prin demontarea miturilor șamd.  

 

Locul de muncă 

Persoanele care trăiesc cu HIV au ratele de șomaj mult mai ridicate decât restul 

populației, la nivel global încă existând testare HIV obligatorie pentru accesarea anumitor 

locuri de muncă. Uneori poate apărea și încălcarea confidentialității diagnosticului  
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față de colegii de muncă, condiția medicală fiind împărtășită fără acordul persoanei 

seropozitive.  

Unele țări încă exclud PLHIV din anumite locuri de muncă: armată, poliție și personal 

din penitenciar, personal medical, personal educațional.  

Un studiu făcut in 13 țări, ne arată următoarele lucruri: 

- Un procent care variază între 7%-61% de PLHIV nu sunt angajate, cele mai 

vulnerabile fiind femeile și tinerii. 

- Proporția PLHIV care își pierd locurile de muncă din cauza statusului medical 

variază între 13% și 61%. 

- Dintre cei care raportează ca au pierdut un loc de muncă în ultimele 12 luni și care 

asociază pierderea cu statusul medical variază între 15% și 80%. 

 

Sistemul judiciar 

- 109 țări au raportat către UNAIDS în 2017, din ele 79 au legi care pedepsesc 

nedezvăluirea statusului medical, iar 4 țări criminalizează transmiterea de la mama 

la copil. 

- Există 60 de țări în care relațiile sexuale din persoane de același sex sunt 

criminalizate, aceasta fiind o barieră în oferirea de informații unui grup aflat la risc 

de contractare HIV. 

- În 84 de țări unele aspecte din sfera muncii sexuale sunt criminalizate, ceea ce 

face mai grea accesarea acestui grup vulnerabil. 
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Comunitate și familie 

- În întreaga lume, mai mult de 700 de milioane de femei s-au 

căsătorit înaintea vârstei de 18 ani, crescând astfel șansele de 

sarcini premature și transmiterea de ITS-uri. De multe ori nu 

au acces la informații corecte privind sănătatea sexuală și 

drepturile reproductive. 

- Femeile care trăiesc cu HIV au un risc de două ori mai mare să 

experimenteze violența între parteneri intimi, în comparație cu 

femeile seronegative.  

 

Discriminarea PLHIV în România 

Acest fenomen este o realitate cruntă și în România, 

iar persoanele cu HIV discriminate nu accesează serviciile de 

suport ale statutului privind discriminarea, din care se poate presupune că aceștia nu au 

încredere în autorități.  

 În anul 2018 IRES în parteneriat cu CNCD, a derulat un sondaj de opinie în rândul 

populației generale privind percepțiile asupra infracțiunilor motivate de ură, din care reies 

date importante și privind contextul românesc cultural în care trăiesc persoanele cu HIV.  

 Rezultatele sondajului arată următoarele date: 

- 27% dintre români nu ar accepta ca PLHIV să le fie rudă 

- 23% dintre români nu ar accepta ca PLHIV să le fie prieten 

- 17% dintre români nu ar accepta ca PLHIV să le fie coleg de muncă 

- 13% dintre români nu ar accepta să locuiască cu PLHIV în aceași scară/stradă 

- 7% dintre români nu ar accepta ca PLHIV să locuiască cu ei în același oraș/comună 

- 6% dintre români nu ar accepta ca PLHIV să locuiască în România 

- 6% dintre români nu ar accepta ca PLHIV să viziteze România 

- 96% dintre români nu ar accepta niciuna dintre variantele de mai sus! 
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Încălcarea drepturilor persoanelor LGBT 

 

La 17 mai 1990, Organizația Mondială a Sănătății a eliminat homosexualitatea de pe 

lista sa de tulburări de sănătate mintală, recunoscând homosexualitatea ca fiind o 

variantă naturală a sexualității umane. Această piatră de hotar marchează astăzi o 

celebrare anuală a diversității sexuale și de gen, cunoscută sub numele de Ziua 

internațională împotriva homofobiei, bifobiei și transfobiei (IDAHOBIT). Cu toate acestea, 

impactul de durată al stigmatizării și al " diferențierii" este evident în discriminarea și 

abuzul cu care continuă să se confrunte persoanele lesbiene, gay, bisexuale și 

transgender din întreaga lume. 

 

COVID-19 a afectat persoane care nu țin cont de diviziunile de rasă, clasă și gen și a 

expus liniile de falie ale inegalității, afectându-i în mod disproporționat pe cei aflați la 

marginile sociale și economice. În timpul unei crize, este ușor să pierdem din vedere  
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progresele și regresele din ultimul an care au contribuit la climatul în care multe persoane 

LGBTQ+ trăiesc pandemia. Sărbătoarea anuală este un moment oportun pentru a 

reflecta asupra progreselor înregistrate în ceea ce privește drepturile LGBTQ+, precum 

și asupra provocărilor care rămân. 

 

În Uganda, 19 persoane homosexuale, bisexuale și transgender fără adăpost au 

petrecut două luni în închisoare sub acuzații false de încălcare a interdicției COVID-19. 

Forțați să plece din casele lor de familie, aceștia nu aveau unde să se ducă, dar poliția a 

decis că, pentru ei, traiul într-un adăpost este o infracțiune. În Ungaria, Viktor Orbán s-a 

folosit de pandemie pentru a guverna prin decret și a introdus o lege care interzice 

recunoașterea legală a genului pentru persoanele transsexuale. 
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În Panama, unde femeilor și bărbaților li s-a cerut să rămână în carantină în zile 

alternative, unele persoane transgender s-au confruntat cu abuzuri din partea agenților 

de securitate, indiferent de ziua în care s-au aventurat afară. În Filipine, persoanele 

LGBTQ+ au fost supuse unor pedepse umilitoare din partea unor funcționari din sate care 

au impus o stare de asediu. Iar liderii religioși au alimentat zvonuri conform cărora Covid-

19 este o pedeapsă divină pentru un comportament imoral - ceea ce duce la 

transformarea persoanelor LGBTQ+ în țapi ispășitori, de exemplu în Ucraina și Senegal. 

Într-un moment în care accesul la asistență medicală este o preocupare globală, 

persoanele LGBT rămân vulnerabile la discriminare, din cauza prejudecăților personale 

ale lucrătorilor din domeniul sănătății sau a politicilor guvernamentale. Tanzania este un 

exemplu grăitor. Timp de patru ani, guvernul a vizat centrele de primire care oferă îngrijire 

persoanelor LGBTQ+, a interzis importul de lubrifianți pe bază de apă și a arestat avocați  
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și activiști care au contestat aceste măsuri. Programele de prevenire și tratament HIV au 

fost unul dintre puținele spații relativ sigure în care grupurile LGBTQ+ puteau funcționa. 

 

Accesul la asistență medicală adecvată este o luptă pentru persoanele transgender în 

multe părți ale lumii. Cerințele medicale coercitive pot favoriza abuzurile. În Japonia, de 

exemplu, persoanele transgender sunt obligate să fie sterilizate pentru a se califica pentru 

documente legale care să reflecte identitatea lor de gen. Iar în SUA, Departamentul 

pentru Sănătate și Servicii Umane a propus o regulă care să permită organizațiilor cu 

politici discriminatorii să primească fonduri federale și este gata să anuleze măsurile de 

protecție a sănătății pentru persoanele transgender din perioada Obama. 

 

Persoanele LGBTQ+ sunt adesea prezentate ca o amenințare la adresa noțiunilor 

tradiționale de familie, societate și națiune. Stigmatizarea și discursul de ură sunt și mai 

amenințătoare în timpul unei pandemii, când grupurile vulnerabile sunt învinuite și vizate. 

În Polonia, municipalitățile locale au declarat orașe zone libere de LGBT, impulsionate de 

un guvern care a dus o campanie susținută împotriva așa-numitei "ideologii de gen". Sub 

această rubrică, drepturile reproductive ale femeilor, drepturile LGBTQ+ și educația 

sexuală cuprinzătoare sunt prezentate ca o amenințare sinistră și coordonată la adresa 

"valorilor tradiționale". În mijlocul pandemiei, parlamentul polonez a luat în considerare 

două proiecte de lege care ar fi dăunătoare pentru femei și persoanele LGBTQ+. 

 

Ostilitatea față de persoanele LGBTQ+ este agravată atunci când activiștii sunt reduși 

la tăcere. În luna iulie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât împotriva 

neînregistrării de către Rusia a două ONG-uri care se ocupă de problemele LGBTQ+, 

subliniind efectele sufocante ale legii ruse privind "propaganda homosexuală", care 

interzice efectiv exprimarea identității. 
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Atacurile la adresa libertății de exprimare au fost suprapuse cu obiecții religioase în 

Polonia, unde un activist a fost acuzat pentru că a combinat o imagine cu curcubeu și o 

icoană religioasă, în timp ce în Brazilia a avut loc o bătălie în instanță din cauza unui film 

satiric. În aprilie, Curtea Constituțională din Kenya a menținut interdicția din 2018 a 

filmului Rafiki, foarte apreciat, pe motiv că interdicția va "proteja societatea de decăderea 

morală". Organizatorii de concerte din Liban au anulat spectacolul trupei indie Mashrou' 

Leila în urma presiunilor și amenințărilor cu violența și a faptului că guvernul nu a oferit o 

protecție adecvată. Pe de altă parte, poliția din Lublin, Polonia, a apărat participanții la 

marșul Pride împotriva protestatarilor, în timp ce în Liban, protestele antiguvernamentale 

au oferit o ocazie unică pentru vizibilitatea homosexualilor și a persoanelor transgender. 
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Încălcarea drepturilor LGBT în România 

Homosexualitatea este legală în România din 2001, dar căsătoriile și parteneriatele 

între persoane de același sex nu sunt recunoscute, cu excepția căsătoriilor între persoane 

de același sex din străinătate. Discriminarea bazată pe orientarea sexuală sau pe 

identitatea de gen este interzisă de codul penal românesc în domeniile locuinței, angajării 

și serviciului militar. Este legală schimbarea sexului legal, dar procedurile legale pentru a 

realiza acest lucru nu sunt simple. 

În ciuda sprijinului legal acordat comunității LGBT, situația socială a persoanelor gay 

din România este încă foarte dificilă. Biserica Ortodoxă Română joacă un rol foarte 

important în societate și s-a pronunțat public împotriva persoanelor LGBT. 81% dintre 

români se identifică ca fiind ortodocși români, iar biserica este, de asemenea, foarte 

implicată în educație. 

Nu este surprinzător, având în vedere aceste circumstanțe, mulți consideră 

comunitatea gay ca fiind "bolnavă" sau "imorală". Multe dintre organizațiile care fac 

campanie pentru amendamentul constituțional citează frecvent adeziunea lor la 'valorile 

familiei tradiționale', considerând persoanele LGBT ca fiind o amenințare la adresa 

acestora. 

Au existat reacții ostile la marșurile Gay Pride și la festivalurile gay, în special din partea 

unor grupuri de extremă dreapta precum Noua Dreaptă. În 2013, un sondaj al UE a plasat 

România pe locul al treilea în topul țărilor cu cele mai ridicate niveluri de homofobie din 

UE. 

Mulți români gay și lesbiene își ascund sexualitatea, în special dacă locuiesc în afara 

Bucureștiului și a altor zone urbane importante. La fel ca în multe țări, zonele rurale sunt 

considerabil mai tradiționale și mai conservatoare. 
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Cele mai recente date oferite de către IRES în parteneriat cu CNCD situează 

persoanele LGBT+ ca fiind grupul vulnerabil cu cel mai ridicat nivel de încredere al 

populației generale: 

- 59% dintre români nu ar accepta ca o persoana LGBT să le fie rudă 

- 52% dintre români nu ar accepta ca o persoana LGBT să le fie prieten 

- 37% dintre români nu ar accepta ca o persoana LGBT să le fie coleg de muncă 

- 27% dintre români nu ar accepta ca o persoana LGBT să locuiască pe aceeași 

scară/comună 

- 17% dintre români nu ar accepta ca o persoana LGBT să locuiască în România 

- 14% dintre români nu ar accepta ca o persoana LGBT să viziteze România 

- 86% dintre români nu ar accepta nicio variantă din cele prezentate mai sus! 
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 Încălcarea drepturilor persoanelor cu afecțiuni cronice 

 

Bolile cronice și de lungă durată necesită adesea un tratament lung și costisitor pentru 

societate. Acestea sunt principalele cauze ale mortalității în general și ale mortalității 

premature în particular. 

 

Acestea modifică viața a cel puțin o treime din populația europeană. Acest procent 

crește odată cu vârsta, deoarece aceste boli îi afectează mai frecvent pe cei mai 

vulnerabili. Ele sunt mai frecvente la femei decât la bărbați. Prevalența plurimorbidității 

este în creștere din cauza îmbătrânirii populației, dar și din cauza efectelor combinate ale 

sărăciei, poluării și încălzirii globale. 

Din 1946, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) definește sănătatea ca fiind "o stare 

fizică completă, mintală și socială completă și nu doar absența bolii sau a infirmității". 

Carta socială europeană (revizuită) prevede în principiile sale că "Orice persoană are 

dreptul de a beneficia de orice măsuri care conduc la cel mai înalt nivel de sănătate 

posibil". 
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Potrivit OCDE, "sănătatea este, a fi și a te simți bine, a te bucura de o viață lungă, fără 

boli fizice sau psihice, și a fi capabil să participi la activitățile pe care le dorești". Bolile 

cronice și de lungă durată reprezintă bariere în calea stării de bine, deoarece acestea 

împiedică "exercitarea deplină și egală a tuturor drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale".  

 

Prin urmare, acestea se încadrează în domeniul de aplicare a Convenției Națiunilor 

Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CRPD). 

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (2006) recunoaște că 

"conceptul de dizabilitate evoluează și că dizabilitatea rezultă din interacțiunea dintre  
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persoanele cu dizabilități și barierele de atitudine și de mediu care împiedică participarea 

lor deplină și efectivă în societate, pe picior de egalitate cu ceilalți".  

Potrivit articolului 1, "Persoanele cu dizabilități includ persoanele cu deficiențe fizice, 

mintale, intelectuale sau senzoriale pe termen lung". Măsura în care aceste deficiențe 

incapacitează o persoană depinde de nivelul obstacolelor întâlnite în societate. 

Cea mai recentă ediție a raportului OCDE "Cum este viața?", publicată în iunie 2020, 

indică faptul că bunăstarea nu s-a îmbunătățit în toate dimensiunile sale din 2010. Acesta 

este în special cazul sănătății, care este una dintre cele 11 dimensiuni măsurate de 

organizație. În timp ce mai mult de o treime din populația europeană suferă de boli 

cronice, raportul relevă, de asemenea, că 6% dintre adulți au avut recent simptome 

depresive. 

Una din opt persoane experimentează mai multe emoții considerate negative decât 

pozitive în timpul unei zile normale. Bolile cronice și de lungă durată reprezintă un teren 

propice pentru dezvoltarea inegalităților și a vulnerabilităților, deoarece aceste boli 

afectează persoanele vulnerabile. 

În ianuarie 2020, Comisia a fost sesizată pentru raport pe baza propunerii de rezoluție 

"Discriminarea persoanelor cu boli de lungă durată" (Doc. 15011) depusă de un grup de 

parlamentari condus de dna Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ALDE). Ambiția 

parlamentarilor este de a măsura discriminarea suferită de persoanele care au 

experimentat cancerul sau care sunt încă în tratament, dar și de către pacienții cu boli 

cronice și de lungă durată. În ciuda progreselor din medicină și a cunoștințelor acumulate 

despre aceste boli, care sunt din ce în ce mai frecvente în societate, unele persoane 

rămân stigmatizate. Acestea sunt supuse la ignoranță din partea societăților care se 

străduiesc să le recunoască situația.  

Această realitate scoate la iveală un decalaj între o politică de combatere a 

discriminării care trece cu vederea persoanele afectate și realitatea unor drepturi pe care 

pacienții nu le pot exercita pe deplin pentru a-și armoniza viața personală și profesională  
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în ciuda bolii. Eficacitatea drepturilor sociale ale bolnavilor cronici și de lungă durată este 

clar pusă sub semnul întrebării atât la nivel normativ, cât și material. Este de datoria 

noastră, a societății, să garanteze demnitatea umană, calitatea vieții și accesul egal la 

drepturi pentru toți. 

În România, în ultimii ani, nu au fost realizate studii care să arate nivelul de discriminare 

sau alte probleme pe care persoanele care suferă de boli cronice le întâmpină. Ultimul 

studiu, realizat în anul 2015, „Societatea românească și afecțiunile cronice“, a fost derulat 

de Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România. Studiul arată că 

cele mai importante probleme cu care se confruntă un pacient suferind de boli cronice în 

România sunt accesul limitat la un tratament corespunzător (47,11%) și accesul limitat la 

servicii medicale (16,33%). 

 

Pe de altă parte același studiu ne relevă faptul că “Deși declară un comportament 

nediscriminatoriu, la întrebarea „Considerați că anumitor categorii de bolnavi cronici ar 

trebui să li se limiteze anumite drepturi și să li se impună obligații în interesul societății?“,  



 
 

Proiect derulat de: 

   
27 

 

doar 7 din 10 au răspuns negativ”. „Dacă ar conduce o companie, 6 din 10 respondenți 

ar angaja bolnavi cronici (59.74%), în timp ce doar 1 din 10 nu ar fi deschiși la acest 

lucru.” 

În 2020 Observatorul Român de Sănătate împreună cu Romanian Angel Appeal au 

realizat un studiu despre Impactul pandemiei COVID 19 asupra accesului bolnavilor 

cronici la servicii medicale. Focusul a fost pe TBC, HIV, oncologie, diabet. Conform 

studiului, impactul pandemiei COVID-19 asupra accesului bolnavilor cronici din România 

la servicii medicale și asupra calității acestor servicii este considerabil. Efectul va duce la 

deteriorarea stării de sănătate a bolnavilor cronici și la creșterea presiunii asupra unui 

sistem medical deja suprasolicitat. 

Numărul internărilor la nivel național s-a prăbușit dramatic începând cu aprilie 2020, 

când s-au înregistrat cu 70% mai puține spitalizări decât în perioada similară a anului 

anterior. Scăderea s-a mai redus în perioada iunie – august 2020, dar a rămas 

înjumătățită față de anul precedent. 

51% - Peste jumătate dintre bolnavii cronici chestionați consideră că pandemia COVID-

19 a avut un impact negativ asupra calității îngrijirilor medicale primite. 

82% - Peste trei sferturi dintre medicii de familie chestionați consideră că pandemia 

COVID-19 a avut un efect negativ asupra accesului bolnavilor cronici la servicii medicale. 

În ciuda lipsei studiilor,  experiența asociațiilor de pacienți a scos în evidență o serie 

de dificultăți pe care persoanele care suferă de boli cronice le întâmpină. Acestea se pot  

grupa în următoarele categorii: 

- Accesul la servicii medicale (diagnosticare, tratament, recuperare, etc). 

Ca în multe alte situații, cazul persoanei cu boală cronică nu este abordat 

multidisciplinar. Problemele semnalate de persoanele cu boli cronice, de-a lungul 

timpului, fac referire la timpul lung de diagnosticare, lipsa recomandărilor medicale pentru 

diferite patologii, necesitatea de a merge la mai mulți medici din aceeași patologie pentru 

a finaliza diagnosticarea, lipsa aparaturii medicale necesare pentru a se stabili anumite  
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diagnostice, timpul lung de așteptare pentru a avea acces la aparatură medicală, costul 

ridicat pentru anumite analize medicale necesare pentru diagnosticare. În funcție de 

patologie apar dificultăți în ceea ce privește tratamentul afecțiunii: lipsa tratamentului 

pentru diferite afecțiuni/ tratament disponibil doar în străinătate, tratament costisitor, 

întreruperi în accesul la tratament, acces limitat la tratamente inovatoare.  

Accesul la servicii medicale de recuperare se realizează de asemenea cu dificultate. 

- Încadrarea/reîncadrarea pe piața muncii.  

În funcție de afecțiune pot apărea dificultăți în menținerea locului de muncă sau 

accesarea unui nou loc de muncă. Lipsa adaptărilor pentru clădirile de 

birouri/instituții/ateliere, etc face dificilă angajarea/menținerea la locul de muncă a 

persoanelor care au probleme locomotorii/alte probleme fizice, etc. Sistemul privat din 

România este foarte puțin motivat să facă modificări de structura si echipa pentru a 

răspunde nevoii de responsabilitate socială si de asigurare a drepturilor angajaților. Totuși 

profitul afacerii și respectarea drepturilor angajaților nu se află în opoziție. Din contră 

respectarea drepturilor angajaților contribuie la creșterea profitului afacerii prin creșterea 

credibilității afacerii dar și prin păstrarea/angajarea persoanelor în baza competenței și 

experienței. O anumită dizabilitate sau o afecțiune medicală nu scade automat și 

competența persoanei de a desfășura o activitate. Majoritate angajatorilor consideră ca 

o afecțiune medicală implică multe zile de învoire, concedii medicale, performanță 

redusă, ceea ce s-ar răsfrânge asupra profitului.  

- Accesibilitatea persoanelor cu probleme locomotorii, surdocecitate, etc 

(străzi, clădiri, autobuze, parcări).  

Accesibilitate este una dintre cele mai comune probleme întâlnite în cazul persoanelor 

cu probleme locomotorii, având un impact considerabil asupra calității vieții și asupra 

oportunităților. În calitate de asociații de pacienți am întâmpinat foarte des dificultăți în 

asigurarea accesibilității persoanelor cu probleme locomotorii la cursuri sau conferințe. 

Cele mai multe hoteluri nu au acces integral, fie au acces doar la sala de conferințe, fie  
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doar in camere, fie deloc. Același lucru se întâmplă și în ceea ce privește accesul în 

instituții, teatre, cinematografe, magazine etc. Foarte puține localități au infrastructura 

necesară pentru deplasarea persoanelor cu probleme locomotorii, cu deficiențe de 

vedere, etc. 

 

Accesul la parcările pentru persoanele cu handicap, deși este reglementat prin lege, 

nu este respectat, nu este monitorizat, iar reclamarea unei încălcări este foarte dificilă. 

De cele mai multe ori persoanele cu probleme locomotorii sunt în imposibilitate de a folosi 

aceste parcări, ceea ce le limitează accesul la alimente, servicii medicale și de altă natură, 

etc. 

- Stigmatizare si discriminare.  

În funcție de tipul de afecțiune discriminarea/stigmatizarea este mai evidentă sau mai 

puțin evidentă, dar în cele mai multe cazuri este prezentă. Persoanele care suferă de boli  
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infectocontagioase (HIV, hepatite, TBC) sunt supuse unui grad mare de discriminare și 

stigmatizare, atât în societate, la locul de muncă dar și în sistemul sanitar. În cazul 

persoanelor care suferă de afecțiuni care au efecte vizibile asupra corpului (psoriazis, 

arsuri, mutilări, etc) fenomenul de discriminare este de asemenea des întâlnit. Alte 

afecțiuni mai puțin cunoscute, cu efecte mai puțin vizibile, necontagioase, întâmpină un 

nivel mai redus de discriminare. 

- Lipsa spațiilor/serviciilor menite să crească calitatea vieții.  

De cele mai multe ori afecțiunile medicale sunt asociate cu o serie de alte efecte 

precum depresia, singurătatea, lipsa mecanismelor de coping la boală, etc. Cazul nu este 

văzut în complexitatea lui, prin urmare, în cele mai multe situații se acoperă doar sfera 

medicală, în timp ce alte aspecte sunt ignorate. Pe perioada recuperării/bolii, nu se 

asigură acces la psiholog, locuri/contexte pentru petrecerea timpului liber sau pentru a 

menține persoana activă, grupuri de suport, cluburi, etc.    

 

Încălcarea drepturilor persoanelor roma 

 

În rezoluția 26/4 adoptată la 14 iulie 2014, Consiliul pentru Drepturile Omului a 

recunoscut că romii se confruntă, de peste cinci secole, cu forme răspândite și durabile 

de discriminare, respingere, excludere socială și marginalizare peste tot în lume și în 

toate domeniile vieții. Acesta și-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că romii 

continuă să fie marginalizați din punct de vedere social și economic, ceea ce subminează 

respectarea drepturilor lor fundamentale, propagă prejudecăți și împiedică participarea 

lor deplină în societate și exercitarea efectivă a responsabilităților civice. Rezoluțiile au 

recunoscut, de asemenea, faptul că anti-țigănismul constituie un obstacol major în calea 

incluziunii sociale reușite a romilor și a respectării depline a drepturilor lor fundamentale. 

Anti-țigănismul a fost definit de Consiliul Europei ca fiind "o formă specifică de rasism, 

o ideologie bazată pe superioritatea rasială, o formă de dezumanizare și de rasism  
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instituțional alimentată de discriminarea istorică, care se exprimă, printre altele, prin 

violență, discursuri instigatoare la ură, exploatare, stigmatizare și cea mai flagrantă formă 

de discriminare". 

Deși în urmă cu doar câteva decenii problematica romilor era aproape absentă din 

discuțiile internaționale, problema discriminării împotriva romilor, inclusiv a anti-

țiganismului, a căpătat o 

vizibilitate din ce în ce mai 

mare. Uniunea Europeană a 

elaborat un Cadru pentru 

strategiile naționale de 

integrare a romilor și, în 

prezent, organizează o 

reuniune anuală a Platformei 

europene pentru romi. 

Recomandarea sa din 2013 

privind măsurile eficiente de 

integrare a romilor a deschis un nou drum, fiind primul instrument al Uniunii Europene 

care vizează combaterea discriminării și a prejudecăților împotriva romilor, inclusiv a 

formelor multiple de discriminare. În plus, există un angajament explicit din partea Uniunii 

Europene de a asista Turcia și Balcanii de Vest în elaborarea și punerea în aplicare a 

unor programe durabile pe termen lung pentru a aborda situația romilor, ceea ce 

reprezintă, de asemenea, un aspect al negocierilor de aderare. În cadrul Consiliului 

Europei, a fost numit un reprezentant special pentru problemele romilor. 

 

În Spania, programul ACCEDER a adoptat o abordare multidimensională pentru a 

aborda discriminarea împotriva romilor prin formarea directă a romilor pentru a le spori 

capacitatea de inserție profesională și prin implicarea altor actori esențiali pentru 

eliminarea barierelor în calea accesului romilor pe piața muncii, inclusiv a sectorului 

privat, a factorilor de decizie politică și a societății în general.  
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Institutul Național de Combatere a Discriminării, Xenofobiei și Rasismului (Instituto 

Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo - INADI) al guvernului 

argentinian coordonează proiectul "Harta discriminării" în colaborare cu mai multe 

universități. În 2013, situația romilor a fost abordată în mod specific, iar romii s-au dovedit 

a fi printre cele mai discriminate grupuri din Argentina. O prioritate a INADI este stabilirea 

unui dialog cu comunitatea romă pentru a înțelege mai bine nevoile și provocările 

acesteia.  De asemenea, INADI a sponsorizat o carte despre istoria, legendele și tradițiile 

romilor și filmul documentar "Roma - Gelem, Gelem" în 2015, cu scopul de a introduce o 

schimbare la nivel cultural pentru a combate rasismul împotriva romilor. 

Pentru a aborda problema subraportării de către romi a incidentelor de discriminare, 

organismul portughez pentru egalitate a dezvoltat o procedură informală de depunere a 

plângerilor, prin care plângerile pot fi depuse pe un site web sau trimise prin e-mail 

oricăruia dintre membrii consiliului organismului pentru egalitate sau prin intermediul 

organizațiilor de romi. Această metodă s-a dovedit a fi o modalitate eficientă de depășire 

a neîncrederii și a înregistrat o creștere a numărului de rapoarte de discriminare depuse 

de romi.  

Avocatul poporului finlandez a realizat un studiu de cercetare pentru a identifica 

principalele probleme cu care se confruntă comunitățile de romi din Finlanda. Studiul a 

fost un răspuns la lipsa identificată de date privind discriminarea cu care se confruntă 

romii. Se așteaptă ca date mai bune să permită autorităților naționale să intervină mai 

eficient în cazurile de discriminare cu care se confruntă romii, să le ajute să formuleze 

propuneri concrete de acțiune pentru a reduce discriminarea cu care se confruntă romii 

în diferite aspecte ale vieții și să îmbunătățească poziția romilor în cadrul societății.  
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În Columbia, a fost adoptat Decretul 2957 din 2010 pentru a institui un cadru juridic 

pentru protecția drepturilor romilor din Columbia, recunoscând drepturi colective pentru 

romi. În același an, a fost creată Comisia națională de dialog pentru populația romă 

(Comisión Nacional de Diálogo para el Pueblo Rom) pentru a coordona acțiunile între 

guverne și comunitățile locale. 

În România fenomenul discriminării romilor are o istorie îndelungată, existând de sute 

de ani, de la sclavie la comunism și post-comunism. Barometrul de incluziune a romilor 

din 2007 a făcut o analiză comprehensivă a discriminării acestei componente din 

populația românească care a demonstrat că, după căderea comunismului, rasismul a 

început încet dar sigur să scadă în rândul românilor.  

Alte date mai vechi realizate de către IMAS din 2009 ne arată următoarele: 

- 77% dintre români sunt de acord ca elevii romi să fie în aceași clasă cu copiii lor 

- 75% dintre români sunt de acord să aibă un coleg de muncă rom 

- 74,2% dintre români sunt de acord ca un copil rom să se joace cu copilul lor 

- 62,4% dintre români sunt de acord să locuiască în aceași zonă cu romi 

- 51,8% dintre români sunt de acord să se căsătorească cu o persoană de etnie 

romă 

- 32,2% dintre români sunt de acord ca copii lor să se căsătorească cu o persoană 

de etnie romă 

Cele mai recente date oferite de către IRES ne prezintă următoarele aspecte: 

- 72% dintre români nu au încredere în romi 

- 29% dintre români nu ar accepta ca un rom să le fie rudă 

- 18% dintre români nu ar accepta ca un rom să le fie prieten 

- 11% dintre români nu ar accepta ca un rom sa le fie vecin 
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Încălcarea drepturilor femeilor 

 

În secolul al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea, oamenii au început să militeze 

pentru dreptul de vot al femeilor. În 1893, Noua Zeelandă a devenit prima țară care a 

acordat femeilor dreptul de vot la nivel național. Această mișcare s-a răspândit în întreaga 

lume și, datorită eforturilor tuturor celor implicați în această luptă, astăzi votul femeilor 

este un drept prevăzut de Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 

împotriva femeilor (1979). 

Cu toate acestea, în ciuda acestor evoluții, există încă multe 

locuri în lume unde este foarte dificil pentru femei să își 

exercite acest drept.  Să luăm ca exemplu Siria, 

unde femeile au fost efectiv izolate de implicarea 

politică, inclusiv de procesul de pace în curs de 

desfășurare. 

 

În Pakistan, deși votul este un drept 

constituțional, în unele zone, femeilor li s-a 

interzis efectiv să voteze din cauza unor 

personalități puternice din 

comunitățile lor care se folosesc de 

obiceiurile locale patriarhale pentru a 

le împiedica să meargă la vot. 

 

Iar în Afganistan, autoritățile au decis recent 

să introducă obligativitatea controlului 

obligatoriu al fotografiilor la secțiile de votare, 

ceea ce face ca votul să fie problematic pentru 
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femeile din zonele conservatoare, unde majoritatea femeilor își acoperă fața în public. 

Amnesty International militează pentru ca toate femeile să poată participa efectiv la 

procesul politic.  

 

Fiecare femeie și fată are drepturi sexuale și reproductive . Aceasta înseamnă că au 

dreptul la acces egal la servicii de sănătate, cum ar fi contracepția și avorturile sigure, să 

aleagă dacă, când și cu cine se căsătoresc și să decidă dacă vor să aibă copii și, în caz 

afirmativ, câți, când și cu cine. 
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Femeile ar trebui să poată 

trăi fără teama de violența 

bazată pe gen, inclusiv violul 

și alte violențe sexuale, 

mutilarea genitală feminină 

(MGF), căsătoria forțată, 

sarcina forțată, avortul forțat 

sau sterilizarea forțată. 

Dar mai este un drum lung 

de parcurs până când toate 

femeile se vor putea bucura 

de aceste drepturi. 

De exemplu, multe femei și fete din întreaga lume încă nu au acces la avorturi sigure 

și legale. În mai multe țări, persoanele care doresc sau au nevoie să întrerupă sarcina 

sunt adesea forțate să facă o alegere imposibilă: să-și pună viața în pericol sau să meargă 

la închisoare. 

În Argentina, Amnesty International a făcut campanie alături de apărătorii de bază ai 

drepturilor omului pentru a schimba legile stricte privind avortul din această țară. S-au 

făcut câțiva pași importanți, dar femeile și fetele sunt în continuare afectate de legi care 

înseamnă că nu pot face alegeri cu privire la propriul corp. 

De asemenea, am desfășurat o campanie de succes în Irlanda și Irlanda de Nord, 

unde avortul a fost recent dezincriminat după multe decenii de lobby din partea Amnesty 

și a altor grupuri de apărare a drepturilor omului. 
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În Polonia, împreună cu peste 200 de organizații pentru drepturile omului și ale femeilor 

din întreaga lume, Amnesty a semnat o declarație comună de protest împotriva proiectului 

de lege "Stop avort". 

Coreea de Sud a înregistrat recent progrese majore în ceea ce privește drepturile 

sexuale și reproductive, după mulți ani de campanie din partea Amnesty și a altor grupuri, 

care au culminat cu o hotărâre a Curții Constituționale din Coreea de Sud care ordonă 

guvernului să dezincrimineze avortul în țară și să reformeze legile extrem de restrictive 

privind avortul din țară până la sfârșitul anului 2020. 

În Burkina Faso, Amnesty International a sprijinit femeile și fetele în lupta lor împotriva 

căsătoriilor forțate, care afectează un număr foarte mare de fete, în special în zonele 

rurale. 

Iar în Sierra Leone, Amnesty International a colaborat cu comunitățile locale în cadrul 

programului nostru de educație în domeniul drepturilor omului, care se concentrează pe 

o serie de aspecte legate de drepturile omului, inclusiv mutilarea genitală a femeilor. 

În Zimbabwe, am constatat că femeile și fetele sunt vulnerabile la sarcini nedorite și la 

un risc mai mare de infectare cu HIV din cauza confuziei generalizate în ceea ce privește 

consimțământul sexual și accesul la servicii de sănătate sexuală. Acest lucru a însemnat 

că fetele se vor confrunta cu discriminarea, cu riscul căsătoriei copiilor, cu dificultăți 

economice și cu bariere în calea educației. 
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În Iordania, Amnesty International a îndemnat autoritățile 

să înceteze să mai colaboreze cu un sistem abuziv de 

"tutelă" masculină care controlează viața femeilor 

și le limitează libertățile personale, inclusiv prin 

reținerea femeilor acuzate că părăsesc 

domiciliul fără permisiune sau că au 

întreținut relații sexuale în afara căsătoriei și 

prin supunerea lor la "teste de virginitate" 

umilitoare. 

 

Libertatea de circulație este dreptul de a ne 

deplasa liber după bunul plac - nu doar în țara în 

care trăim, ci și pentru a vizita alte țări. Însă multe 

femei se confruntă cu adevărate provocări atunci când 

vine vorba de acest lucru. Este posibil să nu li se permită să 

aibă propriul pașaport sau să fie nevoite să ceară 

permisiunea unui tutore de sex masculin pentru a 

călători. 

 

 

De exemplu, recent, în Arabia Saudită a avut loc o campanie de succes pentru a 

permite femeilor să conducă vehicule, ceea ce fusese interzis anterior timp de multe 

decenii. Dar, în ciuda acestui câștig istoric, autoritățile continuă să persecute și să rețină 

mulți activiști pentru drepturile femeilor, pur și simplu pentru că militează pașnic pentru 

drepturile lor. 
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Violența bazată pe gen este atunci când sunt comise acte de violență împotriva 

femeilor și a persoanelor LGBTI pe baza orientării, identității de gen sau a caracteristicilor 

sexuale ale acestora. Femeile și fetele sunt victime ale violenței bazate pe gen într-un 

număr disproporționat de mare. 

Femeile și fetele aflate în situații de conflict sunt deosebit de expuse riscului de violență 

și, de-a lungul istoriei, violența sexuală a fost folosită ca armă de război. De exemplu, a 

fost documentat modul în care multe femei care au fugit de atacurile Boko Haram din 

Nigeria au fost supuse violenței sexuale și violurilor din partea armatei nigeriene. 

La nivel global, în medie, 30 % dintre toate femeile care au fost într-o relație au fost 

supuse violenței fizice și/sau sexuale comise împotriva lor de către partenerul lor. Femeile 

sunt mai predispuse să fie victime ale agresiunilor sexuale, inclusiv ale violului, și sunt 

mai susceptibile de a fi victimele așa-numitelor "crime de onoare". 

Violența împotriva femeilor este o încălcare majoră a drepturilor omului. Este 

responsabilitatea unui stat să protejeze femeile de violența bazată pe gen - chiar și de 

abuzul domestic din spatele ușilor închise. 

Hărțuirea sexuală înseamnă orice comportament sexual nedorit. Acesta poate fi un 

comportament fizic și avansuri, solicitarea sau cererea de favoruri sexuale sau utilizarea 

unui limbaj sexual nepotrivit. 

Violența sexuală este atunci când o persoană este agresată fizic pe cale sexuală. Deși 

bărbații și băieții pot fi, de asemenea, victime ale violenței sexuale, femeile și fetele sunt 

cele mai afectate. 

Adesea, femeile sunt subiectul discriminării bazate pe gen la locul de muncă. Un mod 

de a ilustra acest lucru este să ne uităm la diferența de remunerare între femei și bărbați. 

Salariul egal pentru aceeași muncă este un drept al omului, dar, de fiecare dată, femeilor 

li se refuză accesul la un salariu corect și egal. Cifre recente arată că, în prezent, femeile 

câștigă aproximativ 77% din ceea ce câștigă bărbații pentru aceeași muncă prestată.  
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Acest lucru duce la o viață întreagă de disparitate financiară pentru femei, le împiedică 

să își exercite pe deplin independența și înseamnă un risc crescut de sărăcie la o vârstă 

mai înaintată. 

În multe țări din întreaga lume, femeilor li se refuză drepturile pe baza orientării 

sexuale, a identității de gen sau a caracteristicilor sexuale. Femeile lesbiene, bisexuale, 

trans și intersexuale, precum și 

persoanele care nu confirmă 

sexul, se confruntă cu violența, 

excluderea, hărțuirea și 

discriminarea. Multe dintre ele 

sunt, de asemenea, supuse unor 

violențe extreme, inclusiv violență 

sexuală sau așa-numitele "violuri 

corective" și "crime de onoare". 

Datele din Romania în privința 

violenței asupra femeilor ne arată 

următoarele aspecte: 

- 80% dintre victimele lovirii 

sau alte violențe sunt femei 

- 94% dintre victimele 

violului sunt femei 

- 92% dintre victimele 

agresiunilor sexuale sunt femei 

- 97% din actele sexuale cu minori sunt fete 

- 59% dintre victimele de omor sunt femei 

- 49% dintre victimele tentativelor de omor sunt femei 

- din 8210 de ordine de protectie acordate femeilor, 30% dintre acestea au fost 

încălcate 
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Rezultate serviciu de asistență și suport 

 

În cadrul serviciului de asistență și 

suport dezvoltat în cadrul proiectului 

Step by Step towards an Inclusive 

Society s-au oferit informații 

persoanelor aflate la risc de încălcare 

a drepturilor omului de către 17 

organizații neguvernamentale.  

În cadrul proiectului au fost 

identificate 15 ONG-uri mici ce lucreaza cu grupuri țintă insuficient deservite, aflate la risc 

de discriminare, interesate în dezvoltarea de competențe în cetățenie activă și 

implementare de campanii pe teme de drepturile omului, nondiscriminare și tratament 

egal. Aceste ong-uri au devenit colaboratoare în proiect și au desemnat fiecare tineri 

voluntari care să participe la cursurile de instruire organizate de Federația UNOPA și să 

fie formați pe tematica drepturilor omului și a oferirii de asistență și suport victimelor 

discriminării, devenind astfel persoane resursă la nivelul comunității din care fac parte. 

Pe toată perioada proiectului au fost preluate 856 de apeluri telefonice, de către 

Federația UNOPA, partenerul COPAC și cele 15 ONG-uri colaboratoare în proiect, care 

au avut fiecare câte o persoană special desemnată să ofere asistență și suport, respectiv 

câte un voluntar asistent la nivelul ONG-urilor.  

Persoanele care au apelat la acest serviciu au solicitat informații cu privire la 

problematica specifică fiecarui ONG în parte (LGBT+, boli cronice, HIV/SIDA, violență 

domestică, roma), cu privire la drepturile lor și cum pot să beneficieze de unele dintre 

aceste drepturi, au informat despre încălcări ale drepturilor și au solicitat informații despre 

cum se realizează o sesizare la CNCD.  
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Conform datelor avem următoarele rezultate: 

- 63% dintre apeluri telefonice au fost realizate de către persoane care trăiesc 

cu HIV. Au existat 3 ong-uri mici, care nu au vizibilitate crescută și Federația 

UNOPA care au preluat apelurile. Federația UNOPA fiind un actor cu experiență 

în oferirea de consiliere, a avut cele mai multe solicitări. Cele mai frecvente teme 

pentru care s-au solicitat informațiile au fost întreruperile de tratament ARV și 

posibile situații de discriminare(dentist, admitere facultate, vecini samd). Un 

singur caz a dorit să meargă mai departe și a solicitat suport și reprezentare în 

depunerea unei petiții la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. În 

prezent cazul nu este soluționat, se așteaptă decizia CNCD.  

 

- 18% dintre apelurile telefonice au fost realizate de către persoane care 

trăiesc cu alte afecțiuni cronice. Coaliția COPAC și încă 3 ONG-uri mici au oferit  

suport pacienților cronici. Coaliția COPAC a înregistrat cele mai multe solicitări 

fiindcă a are un istoric de consilieri în trecut. Persoanele care trăiesc cu boli 

cronice au solicitat informații despre prestații sociale, acces la tratament și 

servicii medicale existente pe care le pot solicita. Nu a fost înregistrate sesizări 

la Consiliul pentru Combaterea Discriminării.  

 

- 14% dintre apelurile telefonice au fost realizate de către femei victime ale 

violenței în familie. 3 ONG-uri au oferit informații despre obținerea ordinului de 

protecție, referire către servicii specializate, procesul de divorț, custodia copiilor 

și plângeri penale la poliție împotriva agresorilor. Dintre cele 3 ONG-uri, 1 singur 

ONG avea și servicii psihologice, juridice și sociale și victimele au putut 

beneficia și de aceste servicii. 
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- 4% dintre apelurile telefonice au fost realizate de către persoane LGBT, 3 

ONG-uri au oferit informații despre ce se poate face în caz de discriminare. Cele 

mai multe cazuri nu au fost de discriminare, ci de stigmatizare. Multe persoane au 

fost victime ale stigmatizării sau au asistat la remarci de ostracizării a comunității 

LGBT în mediul școlar, la locul de muncă sau în familie. Nimeni nu a dorit să facă 

sesizare la CNCD, din frică de a nu își face coming out-ul forțat și a fi discriminat 

și stigmatizat ulterior mai rău. Multe dintre persoane au fost reidirecționate către 

servicii de consiliere psihologică.  

 

- 1% dintre apelurile telefonice au fost realizate de către persoanele roma. 

Din păcăte aceasta a fost categoria care a accesat cel mai greu serviciul de suport, 

ONG-urile care asistență fiind la început de drum în această problematică și nu au 

avut vizibilitate mare în face cunoscut acest serviciu de suport.  

O limită a serviciului de suport a fost vizibilitatea. Organizațiile capacitate nu au avut 

vizibilitate în comunitate dat fiind că sunt la început de drum. Tot din datele reliefate mai 

sus se poate observa reticiența oamenilor de a accesa serviciile publice de combatere a 

discriminării, neîncrederea față de autoritățile publice fiind la cote alarmante. 
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