
 

 

Agenda 2030 este explicită: nu poate exista dezvoltare durabilă fără egalitate de gen. Raportul global de 
monitorizare „Transpunerea promisiunilor în acțiuni: egalitatea de gen în cadrul Agendei 2030”, elaborat 
de către UN Women, adresează următoarea întrebare: Cât de mult am progresat în transpunerea acestui 
nou consens de dezvoltare în rezultate concrete pentru femei și fete și ce este necesar pentru reducerea 
discrepanțelor între vorbe și fapte? 

Analiza noilor date* din raport scoate în prim plan discriminarea în bază de gen în toate cele 17 Obiective 
de Dezvoltare Durabilă (ODD). Din analiza fiecărui obiectiv în parte rezultă că inegalitățile de gen-profund 
înrădăcinate și prezente în toate țările - sunt omniprezente în fiecare dimensiune a dezvoltării durabile. 
Vezi mai jos rezumatul cu referire la fiecare obiectiv în parte. 

În baza datelor de la nivel micro, raportul arată cum femeile și fetele din diverse țări, care se confruntă cu 
forme multiple și transversale de discriminare, sunt deseori neglijate și excluse din procesul de dezvoltare. 

Aceste grupuri de femei și fete nu doar că nu au acces la educație și sănătate, dar nici la alte condiții 
decente de viață, cum ar fi acces la apă potabilă, combustibil și locuință. Vezi mai jos rezumatul studiului 
de caz. 

Abordarea acestor provocări presupune realizarea unor progrese substanțiale în domeniul statisticii, 
activităților de finanțare, și a politicilor pentru egalitatea de gen. 

 

NEVOIA DE A ACȚIONA 

Raportul identifică patru domenii prioritare de acțiune: 

1. Valorificarea sinergiilor politice: cerința pentru implementare este enormă - există 17 obiective  și 
egalitatea de gen este importantă pentru toate acestea. Abordările integrate pentru 
implementarea lor sunt esențiale în valorificarea acestor sinergii. 

2. Îmbunătățirea datelor, statisticilor și analizelor de gen pentru monitorizarea efectivă a progresului 
în cazul femeilor și fetelor la nivelul tuturor obiectivelor și țintelor. 

3. Prioritizarea investițiilor, politicilor și programelor care iau în considerare dimensiunea de gen în 
vederea alinierii acțiunii cu principiile, valorile și aspirațiile Agendei 2030. 

4. Consolidarea responsabilității prin intermediul proceselor și instituțiilor care iau în considerare 
dimensiunea de gen pentru asigurarea unei abordări integrate în implementarea, monitorizarea 
și evaluarea având egalitatea  de gen la bază. 

Vezi mai jos rezumatul „Politica în Vizor”. 
* NOTĂ: Datele prezentate provin din bazele de date globale și pot să nu reflecte cea mai actualizată informație la nivel de țară. 

Pentru a consulta cea mai actualizată informație, vă recomandăm să verificați sursele acesteia de la nivel local. 



 

FIȘA - EUROPA ȘI AMERICA DE NORD 
Discriminarea de gen - profund înrădăcinată și prezentă în toate țările - amenință să submineze potențialul de 
transformare al Agendei 2030 în mod real și măsurabil: 

  

 

 

La nivel global, femeile și fetele sunt supra-reprezentate în grupul persoanelor 
sărace: 330 de milioane de femei și fete trăiesc cu mai puțin de 1,90 USD pe zi, 
cu 4,4 milioane mai multe decât bărbații. 

În aproape două treimi din țări, femeile sunt mult mai predispuse decât bărbații 
să raporteze o situație de nesiguranță alimentară. În timp ce femeile raportează 
în general o nesiguranță alimentară mai mare, decalajele de gen variază 
semnificativ în diverse țări și regiuni. 9% din femei și 8% din bărbați din Europa 
și America de Nord raportează nesiguranță alimentară. Decalajele variază de la 
țară la țară: în Ucraina, de exemplu, 19% dintre femei și 14% dintre bărbați 
raportează nesiguranță alimentară, în timp ce în Regatul Unit diferența este cu 
mult mai mică- 10% pentru femei și 9% pentru bărbați. 

La nivel global 303 mii de femei au decedat în 2015 din cauze legate de sarcină. 
Rata deceselor înregistrează un declin mult prea încet pentru a atinge Ținta 3.1. 
Rata mortalității materne în Europa și America de Nord înregistrează 13 decese 
la 100 de mii de nou-născuţi vii (2015). Cifra reprezintă un declin semnificativ 
din 1990, atunci când rata era de 25 de decese maternale la 100 de mii de nou-
născuţi vii. Totuși, cazul Statelor Unite ale Americii este o excepție pentru 
tendința generală de scădere: rata de mortalitate maternă în Statele Unite ale 
Americii a crescut cu 14% (de la 12 la 14) între 1990 și 2015. 

În Statele Unite ale Americii 10,3% dintre femei nu dețin o diplomă de studii 
liceale, iar  inegalitățile în materie de bunăstare, etnie și locație sunt, de 
asemenea, substanțiale.  De exemplu, în cele mai bogate zone urbane din 
Statele Unite ale Americii, doar 4,1% dintre femei nu au absolvit liceul, în 
comparație cu procentul agregat de 10,3%  la nivel național. Această rată este 
mult mai mare în rândul femeilor hispanice, ce provin din categoriile cele mai 
sărace, care înregistrează un procent de 38,3% din cele care nu au absolvit liceul.  

Agenda 2030 și-a propus să elimine obstacolele care împiedică femeile și fetele 
să-și realizeze potențialul lor deplin.  Din păcate, o serie de provocări stau în 
față: 

În 18 țări din întreaga lume soții au posibilitatea legală de a priva soțiile de 
dreptul la muncă, în 39 de țări fiii și fiicele nu au drepturi egale de moștenire, iar 
în 49 de țări nu există legi care să protejeze femeile împotriva violenței în familie.  

 
La nivel global, una din 5 femei și fete cu vârsta sub 50 de ani a raportat că 

a fost supusă violenței fizice și/sau sexuale din partea unui partener apropiat în 
ultimele 12 luni. Femeile cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani, care locuiesc în 
Europa și America de Nord, au raportat o rată mult mai mică a violenței din 
partea unui partener- de 6,1%. Totuși, acest lucru nu înseamnă că violența 
împotriva femeilor și fetelor de toate vârstele nu este o problemă în aceste 
regiuni.  În cadrul unui sondaj realizat în anul 2015 în 27 de universități din 
Statele Unite ale Americii, 23% dintre femeile care studiau la universitate au 
raportat că au fost supuse la agresiune sexuală și comportament sexual 
inadecvat.  În cadrul unui studiu elaborat în cinci state europene s-a constatat 
că 28% din femeile cu vârsta de 60 de ani și peste au raportat o formă oarecare 
de abuz în anul precedent. 



 

5.3 În fiecare an, 15 milioane de fete cu vârsta sub 18 ani sunt forțate să se 
căsătorească. În Europa și America de Nord, 8% din femei s-au căsătorit înainte 
de a împlini 18 ani. Rata variază de la țară la țară. În Statele Unite ale Americii, 
rata globală constituie 3,6%, dar este mult mai mare în zonele rurale sărace 
(6,4%) și, respectiv, mai mică în zonele urbane bogate (1,7%).  Ratele cele mai 
ridicate de căsătorie juvenilă în Statele Unite ale Americii sunt înregistrate 
printre femeile hispanice provenite din cele mai sărace gospodării casnice și 
constituie 9,9%. 

 
5.4 La nivel global, femeile efectuează de 2,6 ori mai multă muncă 
neremunerată pentru îngrijire și activități casnice decât bărbații. Datele 
corespunzătoare pentru Europa și America de Nord arată un indicator mai 
scăzut- de 1,9. Totuși, se înregistrează o vizibilă variație la nivelul fiecărei țări în 
parte. În unele țări, precum Suedia, indicatorul corespunzător este scăzut și 
constituie 1,3, în timp ce în Statele Unite ale Americii și Germania femeile 
realizează de 1,6 ori mai multă muncă neremunerată decât bărbații în domeniile 
de îngrijire și gospodărie casnică. În Italia, indicatorul este mai nefavorabil decât 
media globală și descrie o situație în care femeile realizează de 3 ori mai multă 
muncă neremunerată decât bărbații în domeniile de îngrijire și gospodărie 
casnică.  

 
5.5 Femeile dețin doar 23,7% din mandatele parlamentare la nivel global, cu o 
creștere de 10% în comparație cu anul 2000, totuși, mult sub egalitate. Din 
Europa și America de Nord, Islanda este țara în care proporția femeilor care 
dețin locuri în Parlament este cea mai mare, constituind 47,6%. Prin contrast, 
Ungaria înregistrează cel mai scăzut scor, cu doar 10,1% din locuri ocupate de 
femei. 

 
5.6 În conformitate cu datele din 45 de țări, în mare parte din regiunea Africa 
sub-Sahariană, doar 52% dintre femeile cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 ani 
(căsătorite sau în concubinaj) iau propriile decizii informate referitor la relațiile 
sexuale și utilizarea contraceptivelor, cât și serviciilor de sănătate. Deși datele 
au caracter limitat, câteva estimări sunt disponibile pentru țările din regiunea 
Europei și Americii de Nord: în Albania și Ucraina 61,5% și, respectiv, 81% din 
femei iau propriile decizii informate referitor la relațiile sexuale și utilizarea 
contraceptivelor, cât și serviciilor de sănătate. 

 

5.a La nivel global, doar 13% din femei sunt proprietare de terenuri agricole. 
Dovezile arată că, în cazul când femeile dețin în proprietate terenuri, loturile 
acestora sunt, în general, mai mici și de o calitate inferioară celor deținute de 
bărbați. De asemenea, drepturile acestora asupra terenului sunt mai puțin 
sigure. 

 

5.b Beneficiile în materie de Internet și tehnologii sunt accesibile bărbaților 
într-o proporție mai ridicată decât în cazul femeilor, plasându-le, astfel, pe o 
treaptă inferioară în accesarea Internetului și deținerea unui telefon mobil. Este 
mai puțin probabil pentru femei să dețină un telefon mobil decât pentru 
bărbați, iar posibilitatea de a utiliza Internetul este cu 5,9 puncte procentuale 
mai scăzută decât cea a bărbaților.  În Europa și America de Nord, unde rata de 
navigare pe Internet este înaltă, rata utilizării Internetului de către femei (75%) 
este mai joasă decât cea a bărbaților (82%). 

 

5.c Mai mult de 100 de țări au întreprins acțiuni de monitorizare a alocărilor 
bugetare pentru egalitatea de gen. 



 

  
 

 

 

 

La nivel global, femeile și fetele sunt responsabile de colectarea apei în 80% din 
gospodăriile casnice, care nu sunt conectate la vreo sursă de apă. 

Poluarea aerului în încăperi, cauzată de folosirea combustibilului utilizat pentru 
aprovizionarea gospodăriilor cu energie, a cauzat 4,3 milioane de decese în 
2012, dintre care 6 din 10 au fost femei sau fete. Datele disponibile pentru 
Europa și America de Nord arată că 22% din gospodăriile rurale, 18% din cele 
mai sărace și 13% din toate gospodăriile casnice rămân în continuare 
dependente de combustibilul solid - această constatare a fost făcută în baza 
datelor provenite din opt țări din regiune, reprezentând 7% din populație.  

Rata de ocupare a forței de muncă la nivel global în rândul femeilor de vârstă 
activă (25-54 ani) constituie 63%, în comparație cu bărbații (94%). În Europa și 
America de Nord, rata de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor cu 
vârsta cuprinsă între 25 și 54 de ani este mai ridicată decât media globală (79%), 
dar rămâne a fi mai scăzută cu 12 puncte procentuale decât cea a bărbaților de 
aceeași vârstă (91%). 

Femeile reprezintă 28,8% din cercetătorii existenți pe plan mondial. Doar una 
din 5 țări a atins paritatea de gen în acest domeniu. În Europa și America de 
Nord, 27,9% din cercetători sunt femei.  Această  pondere este de 50,3% în 
Lituania și de 23,4% în Olanda. 

Până la 30% din inegalitatea veniturilor se datorează inegalității din gospodăriile 
casnice, inclusiv cea între femei și bărbați. Există, de asemenea, o mai mare 
probabilitate ca femeile să trăiască cu un venit mai jos de 50% din venitul mediu 
în comparație cu bărbații. Exemplul Statelor Unite ale Americii se impune ca 
fiind unul în care diferențele de gen sunt cele mai răspândite în privința 
persoanelor care trăiesc cu un venit mai jos de 50% din venitul mediu. De 
asemenea, este țara cu cel mai ridicat procent de gospodării cu mame singure 
(44%), care se încadrează sub 50% din media venitului (urmată de Luxemburg, 
Italia și Spania cu 42, 41 și respectiv 40%). 

Populația urbană este tot mai numeroasă pe plan mondial, un fenomen cu 
posibilități și riscuri pentru femei și fete: peste 50% din femeile din zonele 
urbane din țările în curs de dezvoltare trăiesc în condiții în care le lipsește cel 
puțin una dintre următoarele: accesul la apă curată, facilități sanitare 
îmbunătățite, locuințe durabile sau spațiu de locuit suficient. Pentru Europa și 
America de Nord, datele sunt disponibile doar pentru două țări -Albania și 
Ucraina, în care 24,6% și, respectiv, 30,8% din femei locuiesc în cartiere sărace. 

Investițiile în transportul public generează beneficii majore pentru femei, care 
au tendința să folosească transportul public mai mult decât bărbații. 

Schimbările climatice au un impact disproporționat asupra femeilor și copiilor, 
pentru care riscul de a-și pierde viața în timpul calamităților este de 14 ori mai 
mare decât pentru bărbați.  



 

  
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contaminarea apei potabile și a ecosistemelor marine au impact negativ asupra 
mijloacelor de trai ale femeilor și bărbaților, cât și asupra sănătății acestora și a 
copiilor lor. Segregarea ocupațională în industria piscicolă și acvacultură se 
conturează în mare măsură în Europa și America de Nord, unde doar 12,8% din 
angajați sunt femei.  În plus, pozițiile de management în industria maritimă sunt 
dominate covârșitor de către bărbați. În 2016, procentul femeilor care ocupau 
posturi de directoare în industria produselor marine constituia 31% în Norvegia, 
17% în Islanda, 14% în Canada și Danemarca, 8% în Spania, 6% în SUA și 4% în 
Marea Britanie.  

 

Între 2010 și 2015, la nivel mondial s-au pierdut 3,3 milioane de hectare de 
suprafețe împădurite. Femeile sărace din mediul rural depind de rezervele 
comune de resurse, fiind cele mai afectate de epuizarea lor.  

Rata omuciderilor și a altor forme de infracțiuni violente crește semnificativ în 
perioadele de conflict. În timp ce bărbații sunt mult mai expuși riscului de a fi 
omorâți pe câmpul de luptă, femeile sunt supuse, în mod disproporționat, 
violenței sexuale și sechestrării, cât și situației în care sunt torturate și forțate 
să-și părăsească locuințele. Din Europa și America de Nord, Federația Rusă 
este țara cu cea mai ridicată rată de ucidere intenționată a femeilor, 
reprezentând 7,3% de cazuri la 100 mii de locuitori.  

În 2012, fluxurile financiare externe în țările în curs de dezvoltare erau de 2,5 ori 
mai mari decât cuantumul fluxurilor de asistență; în acest sens, alocările după 
criteriul de gen rămân în umbră. 
Începând cu 2016, Germania, Luxemburg, Norvegia, Suedia și Marea Britanie 
sunt unicele țări care respectă obiectivul ONU de 0,7% din VNB pentru AOD. 
Tendințele în materie de alocări legate de gen variază de la o regiune la alta. 
Între anii 2014 și 2015, Germania, Suedia și Luxemburg au raportat o creștere 
procentuală de 7,5 și, respectiv, 2 puncte procentuale în acordarea suportului 
vizând egalitatea de gen.  În schimb, țări ca Danemarca, Norvegia și Marea 
Britanie au raportat în aceeași perioadă (2014-2015) o scădere de 3,9 și, 
respectiv, 20 puncte procentuale în acordarea suportului vizând egalitatea de 
gen.  



 

SĂ NU LĂSĂM PE NIMENI ÎN URMĂ (STUDII DE CAZ) 

A nu lăsa pe nimeni în urmă înseamnă a genera beneficii de dezvoltare durabilă pentru fiecare. În prezent, 
femeile și fetele sunt acelea care, în diverse țări, se confruntă cu multiple forme de discriminare, fiind 
deseori lăsate în urmă. În cazul Statelor Unite, raportul arată că: 

 

• Asigurarea de sănătate: 37% din femeile hispanice din cele mai sărace chintile nu au acces la asigurare 
de sănătate, ceea ce reprezintă o probabilitate de 10 ori mai mare de a fi private de ea decât femeile 
albe din cea mai bogată chintilă (3,7% din ele nu au asigurare). 

• Angajarea în câmpul muncii: Probabilitatea ca femeile aborigene din America/Alaska din cea mai 
săracă chintilă să nu aibă un loc de muncă, este de 2,7 ori mai mare în comparație cu femeile albe din 
cea mai bogată chintilă. 

• Femeile în vârstă: Ponderea femeilor afro-americane și aborigene din America/Alaska cu vârsta de 
peste 50 de ani, care trăiesc în gospodării cu venituri mici, este cu 10 puncte procentuale mai mare 
decât media pentru toate femeile. 

• Deprivarea pe grupe: 3,0% din toate femeile cu vârsta cuprinsă între 18 și 49 de ani (sau aproximativ 2 
milioane) sunt simultan deprivate în cadrul a trei dimensiuni relevante ODD-urilor, confruntându-se nu 
numai cu lipsuri legate de educație (nu dețin o diplomă de studii liceale), dar și cu bariere legate de 
angajare și asistență medicală (evidențiate prin lipsa asigurării de sănătate). 

 
POLITICA ÎN VIZOR 

Valorificarea sinergiilor politice 

Investițiile făcute în asigurarea accesului la educația timpurie de calitate și îngrijirea copiilor preșcolari 
(EÎCP) pot contribui la atingerea unor scopuri și obiective din Agenda 2030 care sunt legate de copil și 
egalitatea de gen. De exemplu, reducerea timpului petrecut de femei pentru îngrijirea neremunerată, cât 
și transferarea acestei sarcini în afara familiei (Ținta 5.4) ar facilita accesul femeilor la un loc de muncă 
(Ținta 8.5) și ar îmbunătăți reușita școlară (Ținta 4.2). Chiar și în țările dezvoltate, unde acoperirea de 
ansamblu este în general ridicată, copiii mai mici de 3 ani din gospodăriile cu venituri mai reduse au în 
mod sistematic mai puține șanse de acces la servicii EÎCP decât copiii de aceeași vârstă din gospodăriile cu 
venituri mai mari. De exemplu, în Franța și în Irlanda ratele de participare a copiilor cu vârsta de 0-2 ani 
din familii cu venituri reduse sunt de 19%, respectiv 11%, adică mai puțin de un sfert din copiii din familii 
cu venituri ridicate (81 și 55 %). 

Necesitatea disponibilității datelor globale despre gen 

Decalajele existente în datele despre gen, acoperirea neuniformă a indicatorilor de gen în obiective și 
ținte, lipsa unor standarde convenite la nivel internațional pentru colectarea datelor și lipsa datelor despre 
tendințe creează dificultăți în evaluarea și monitorizarea direcției și ritmului progreselor pentru femei și 
fete. Disponibilitatea datelor necesare pentru monitorizarea globală a indicatorilor specifici genului este 
de doar 29,2% în Europa și America de Nord, iar disponibilitatea datelor despre tendințe (adică date 
disponibile pentru cel puțin două momente în timp) este și mai redusă (18,5%). Dacă dimensiunea de gen 
nu este integrată în strategiile statistice naționale, insuficiența datelor despre gen va persista. 

Prioritizarea investițiilor, politicilor și programelor sensibile la dimensiunea de gen 

Prioritizarea investițiilor sensibile la dimensiunea de gen aduce profit. De exemplu, în Africa de Sud se 
estimează că o investiție brută anuală de 3,2% din PIB în EÎCP are ca rezultat nu doar acoperirea universală 
pentru toți copiii de 0-5 ani, ci și crearea a 2,3 milioane de noi locuri de muncă, ocuparea forței de muncă 
în rândul femeilor crescând astfel cu 10,1%. 



 

ANEXĂ 
 

 
 

Ponderea persoanelor care trăiesc în sărăcie extremăa în 

funcție de sex și vârstă, 2009-2013b 
 
 

 

Sursa: Calcule ale Băncii Mondiale utilizând baza de date Global Micro, 2017. 
 

Note: 
a – Care trăiesc cu mai puțin de 1,90 USD pe zi. 
b – Datele disponibile sunt cele mai recente din perioada specificată pentru 89 de țări în curs de dezvoltare. 

 

 
Prevalenţa insecurității alimentare în Europa și America de Nord, 
2014-2015 

 
 

Ţara % femeilor care se  % bărbaților care confrunta     Diferența (f - m) 
confruntă cu insecuritate    cu insecuritate alimentară 

 alimentară  

Albania 35,44 39,84 -4,4 

Armenia 20,69 18,54 2,15 

Austria 6,31 4,36 1,95 

Belarus 8,77 8,08 0,69 

Belgia 8,83 6,86 1,97 

Notă: Prezentăm mai jos o selecție de exemple relevante pentru regiunea Europa și America de Nord. Pot fi 

disponibile date specifice țării; dacă vă interesează astfel de date, vă rugăm să ne contactați la 

gender.data@unwomen.org utilizând linia de subiect „Raport ODD”. 
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Bosnia și Herțegovina 10,85 11,35 -0,5 

Bulgaria 16,16 11,98 4,18 

Canada 8,22 8,4 -0,18 

Croația 5,62 7,6 -1,98 

Cehia 6,51 7,09 -0,58 

Danemarca 5,84 3,91 1,93 

Estonia 8,76 7,19 1,57 

Finlanda 8,87 9,56 -0,69 

Franţa 7,07 5,9 1,17 

Germania 3,91 3,3 0,61 

Grecia 13,79 11,92 1,87 

Ungaria 8,66 9,99 -1,33 

Islanda 10,93 7 3,93 

Irlanda 10,93 9,26 1,67 

Italia 7,95 7,01 0,94 

Letonia 9,82 9,82 0 

Lituania 13,89 13,72 0,17 

Luxemburg 4,72 5,88 -1,16 

Malta 4,95 5,85 -0,9 

Muntenegru 11,23 13,04 -1,81 

Olanda 4,69 5,38 -0,69 

Norvegia 4,13 5,15 -1,02 

Polonia 9,83 9,32 0,51 



 

Portugalia 14,79 14,79 0 

Republica Moldova 12,76 12,26 0,5 

România 19,33 18,46 0,87 

Slovacia 4,92 6,85 -1,93 

Slovenia 11,64 12,83 -1,19 

Spania 6,12 6,06 0,06 

Suedia 4,37 4,69 -0,32 

Elveţia 4,36 3,37 0,99 

Ucraina 18,75 13,76 4,99 

Regatul Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord 

 
9,99 

 
9,04 

 
0,95 

 

Sursa: Calculele UN Women pe baza datelor din studiul Food Insecurity Experience Scale (FIES) al FAO (2014–2015). 
 

Note: În FIES se estimează ponderea persoanelor din populația națională care s-au confruntat cu insecuritate alimentară la nivel 
moderat sau grav în perioada de referință de 12 luni. Analiza se bazează pe date din 141 de țări, colectate de FAO în contextul 
proiectului Voices of the Hungry. FAO. 2017. 

 
 

 

Rata de utilizare a internetului în funcție de sex și regiune, 2017 

 
 
 

Grupări regionale ODD Utilizatoare ale internetului, ca %            Utilizatori ai  internetului, ca % 
din totalul populației feminine, 2017 din totalul populației masculine, 

2017 

Australia și Noua Zeelandă 53,7 56,9 

Asia Centrală și de Sud 41,5 44,6 

Asia de Est și Sud-Est 27,8 42,0 

Europa și America de Nord 75,2 82,0 

America Latină şi Caraibe 66,7 65,2 

Africa de Nord și Asia de Vest 
55,3 59,5 



 

Oceania (cu excepția Australiei și Noii 
Zeelande) 

53,7 56,7 

Africa Sub-sahariană 18,4 24,6 

Nivel mondial 44,7 50,6 

 

Sursa: Uniunea Internațională de Telecomunicații (UIT). 2017. Date și cifre, UIT, 2017. Geneva: UIT 
 

Notă: Ratele de utilizare ale internetului se referă la numărul femeilor și bărbaților care utilizează internetul, ca procent din 
populația totală feminină, respectiv masculină. 

 

Ponderea femeilor în rândul cercetătorilor din Europa și America de Nord 

 
 

 

Statul și zonele Cercetătoare (%) - ultimele date disponibile 

Albania 44,3 

Andora - 

Austria 29,6 

Belarus 40,5 

Belgia 33,4 

Bermuda 32,4 

Bosnia și Herțegovina 44,4 

Bulgaria 49,5 

Canada - 

Insulele Anglo-Normande - 

Croația 48,9 

Cehia 27,2 

Danemarca 35,2 

Estonia 44 

Insulele Feroe 23,1 



 

Finlanda 32,1 

Franţa 26,1 

Germania 27,9 

Grecia 39,4 

Groenlanda 27,4 

Ungaria 30,4 

Islanda 45,6 

Irlanda 32,3 

Insula Man - 

Italia 36 

Letonia 52 

Liechtenstein - 

Lituania 50,3 

Luxemburg 27,3 

Malta 30,3 

Monaco 50 

Muntenegru 47,6 

Olanda 23,4 

Norvegia 37,4 

Polonia 37,2 

Portugalia 44,3 

Republica Moldova 49,1 

România 46 



 

Federaţia Rusă 40,3 

San Marino - 

Serbia 49,2 

Slovacia 42,5 

Slovenia 36,1 

Spania 39,6 

Suedia 33,3 

Elveţia 32,4 

Fosta Republică Iugoslavă a 
Macedoniei 

49 

Ucraina 46,3 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord 

37,4 

Statele Unite ale Americii - 

Insulele Åland - 

 

Sursa: UIS 2017 
 
 

 
Ponderea populației urbane care trăiește în cartiere sărace (procente) 

 
 
 

Regiunea 2014 2000 

Australia și Noua Zeelandă 0,03 0,03 

Asia Centrală și de Sud 31,89 46,05 

Asia de Est și Sud-Est 27,55 38,23 

Țări în curs de dezvoltare fără ieșire la mare 59,00 67,11 

America Latină şi Caraibe 21,26 29,31 

Țările cel mai puțin dezvoltate 62,16 77,97 

America de Nord și Europa 0,10 0,10 



 

Oceania (cu excepția Australiei și Noii Zeelande) 24,15 24,19 

Africa Sub-sahariană 55,99 65,04 

Asia de Vest și Africa de Nord 22,06 23,11 

Nivelul mondial 22,77 28,42 

 

Sursa: ONU-Habitat, 2017. 
 

 

Inegalități privind rezultatele ODD între diferite grupuri de femei,  
Statele Unite ale Americii, 2015 

 


