
Invazia deliberată a Rusiei în Ucraina în februarie 2022 a 
cauzat strămutarea forțată a milioane de ucraineni. În 
timpul conflictelor și crizelor violente, femeile, fetele și alte 
grupuri vulnerabile sunt afectate în mod disproporționat. 
Inegalitățile de gen preexistente sunt exacerbate, iar riscul 
exploatării sexuale și al abuzurilor crește. Prin urmare, 
este important ca populația diversă de refugiați ucraineni 
să primească un răspuns adaptat, care să țină seama de 
nevoile specifice și diverse ale femeilor, fetelor, persoanelor 
în vârstă și ale grupurilor marginalizate. 

Egalitatea de gen și abilitarea femeilor (EGAF) a fost 
recunoscută din ce în ce mai mult ca un element esențial în 
răspunsurile umanitare din întreaga lume. Cu toate 
acestea, adesea există lacune în ceea ce privește expertiza și 
coordonarea în materie de gen în cadrul răspunsurilor 
umanitare, ceea ce împiedică operaționalizarea EGAF. De 
asemenea, în urma crizelor anterioare din întreaga lume, 
este evident faptul că grupurile vulnerabile, în special 
femeile, membrii comunităților LGBTQI și persoanele cu 
dizabilități, sunt adesea excluse din procesele de luare a 
deciziilor în cadrul răspunsurilor umanitare. Această 
dinamică le împiedică să influențeze deciziile privind 
formele de asistență, mijloacele de furnizare și diferitele 
modalități prin care pot deveni agenți ai schimbării, în ciuda 
faptului că dispun de informații esențiale cu privire la ceea 
ce este necesar pentru a face răspunsurile umanitare mai 
eficiente. 

Până în prezent, aproximativ 7,7 milioane de persoane au
fugit din Ucraina și au devenit refugiați în alte țări1. 

La 1noiembrie 2022, se estimează că 676 065 de refugiați 
ucraineni au trecut frontiera pe sensul de intrare în 
Republica Moldova, iar majoritatea acestor refugiați sunt 
femei și copiii aflați în întreținerea lor2.  

Acest proiect va fi finanțat prin intermediul guvernelor 
Statelor Unite ale Americii, a Republicii Moldova și a 
altor două țări din septembrie 2022 până în 
septembrie 2023. Biroul de țară al UN Women din 
Moldova va implementa acest proiect în parteneriat 
cu organizațiile internaționale și neguvernamentale 
(OI/ONG-uri), organizațiile societății civile (OSC), Înaltul 
Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), 
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), 
Biroul Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor 
Umanitare (OCHA), mecanismele naționale de răspuns 
la criza refugiaților și alte grupuri de lucru și grupuri 
operative conexe.

Proiectul va promova la nivel regional și național un 
răspuns la criza refugiaților sensibil la dimensiunea de 
gen, prin impulsionarea programării, finanțării și 
coordonării sensibile la dimensiunea de gen în cadrul 
și între agențiile ONU, organismele interguvernamentale 
regionale și structurile de răspuns la criza refugiaților. 
Proiectul va atinge acest obiectiv prin abordarea 
impactului specific diferențiat în funcție de gen al crizei 
umanitare și al crizei refugiaților din Ucraina, asigurând 
în același timp că femeile și persoanele aflate în pericol 
au un acces sporit la serviciile și resursele de protecție.  

Proiectul va avea o abordare pe două niveluri: 

UN Women va sprijini mecanismele de coordonare 
a răspunsului la criza refugiaţilor, conduse de ONU 
şi care funcţionează la nivel naţional, în două ţări 
(care urmează să fie stabilite de comun acord cu 
Grupul operativ regional pentru egalitatea de gen).

Eforturile de integrare sistematică a dimensiunii 
de gen în Planul regional de răspuns la criza 
refugiaților (RRRP) vor avea loc la nivel regional.  
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UN WOMEN ACȚIONEAZĂ ȘI: 

CINE SUNT BENEFICIARII/
BENEFICIARELE? 

Facilitează implicarea organizațiilor și rețelelor locale 
de femei în procesele de planificare umanitară, 
luare a deciziilor și monitorizare/responsabilizare la 
nivel regional și național. Se va acorda prioritate 
organizațiilor care lucrează cu populațiile afectate 
de criză, inclusiv cu cele expuse unui risc sporit de 
exploatare, violență și abuz, cu populațiile LGBTQI, cu 
persoanele cu dizabilități și cu comunitățile de romi. 

Consolidează Grupul operativ regional pentru 
egalitatea de gen sub îndrumarea UN Women, care 
va conduce, de asemenea, eforturile de coordonare 
regională, va structura comunicarea și acțiunile de 
advocacy și va promova cunoștințele și dovezile 
privind egalitatea de gen în acțiunile umanitare. 
Acest lucru va fi realizat în parteneriat cu CARE 
International. 

Oferă servicii de asigurare a mijloacelor de trai și de 
răspuns la violența pe bază de gen sensibile la 
dimensiunea de gen (VBG) femeilor și fetelor cele mai 
afectate de criză. Acest lucru se va face în parteneriat 
cu OSC-uri specializate. 

Organizațiile conduse de femei (OCF) și organizațiile 
pentru drepturile femeilor (ODF) implicate direct în 
eforturile de răspuns la criza refugiaților.

Femeile și bărbații care au fost afectați de criza refu-
giaților din Ucraina, în special grupurile vulnerabile, 
cum ar fi femeile și fetele supraviețuitoare ale VBG, 
persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.  

REZULTATE SCONTATE 

OCF-urile și ODF-urile vor fi incluse și reprezentate în 
mod semnificativ în planificarea și implementarea 
răspunsului general umanitar/la criza refugiaților și vor 
fi recunoscute ca importanți actori umanitari și actori 
pentru crearea rezilienței.

Actorii care răspund la nivel național la criza refugiaților 
vor avea capacitatea de a crea un mediu favorabil 
pentru egalitatea de gen și abilitarea femeilor prin 
proiectarea, implementarea și furnizarea de asistență 
sensibilă la dimensiunea de gen în cadrul tuturor 
activităţilor ce ţin de legătura dintre ajutorul umanitar, 
dezvoltare și pace (HDPN).

Agențiile ONU, ONG-urile/OI-urile și OSC-urile vor 
întreprinde acțiuni concrete pentru a integra egalitatea 
de gen și drepturile femeilor în HDPN, atât în cadrul 
sistemului regional al ONU, cât și în cadrul arhitecturii 
regionale de răspuns la criza refugiaților mai extinse.

Cel puțin 350 de femei și fete refugiate, supraviețu-
itoare ale VBG și cele aflate în situație de risc, vor avea 
acces sporit la oportunități de asigurare a mijloacelor 
de trai și vor dobândi bunuri, abilități și oportunități în 
Republica Moldova.

În total, 8 400 de femei şi fete refugiate, supravieţui-
toare ale VBG şi cele aflate în situaţie de risc, vor avea 
acces în timp util la servicii de calitate de răspuns la VBG, 
care vor sprijini siguranţa şi reintegrarea acestora, în 
conformitate cu standardele internaţionale şi naţionale.

Până la 20 de actori din domeniul combaterii VBG,
printre care și OCF-uri, își vor spori capacitățile de a oferi 
răspunsuri sensibile la dimensiunea de gen și protec-
ția supraviețuitorilor/ supravieţuitoarelor exploatării 
sexuale, abuzului și hărțuirii. 

UN WOMEN MOLDOVA PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII: 

Daniela David-Cimpoieș, Manageră de proiect

daniela.david@unwomen.org 

Olesea Simion, Responsabilă de comunicare 

olesea.simion@unwomen.org  

CARE ESTE BUGETUL PROIECTULUI? 

Suma totală furnizată de Biroul pentru 
populație, refugiați și migrație al 
Departamentului de Stat al SUA. 

1 600 000 USD 

1 900 182 USD 
pentru activităţi în Moldova 

300 182 USD
pentru activități în alte țări din 
Europa în care sunt relocați refugiații 
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