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Prefață

Participarea egală a femeilor și  bărbaţilor în procesele politice, precum și posibilităţile de liderism al
femeilor la toate nivelurile procesului decizional au fost recunoscute la nivel mondial ca fiind factorii
vitali ai unor societăţi mai prospere și mai stabile în Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030. S-au înregistrat
progrese: mai multe femei decât oricând deţin funcţii publice și se implică în procesele electorale ca și
personal, alegători, candidaţi sau susţinători. Cu o reprezentare și o voce mai mare, femeile sunt mai
capabile să ridice profilul preocupărilor fizice, inclusiv drepturile reproductive și siguranţa fizică; precum
și  al  aspectelor  sociale,  cum ar  fi îngrijirea  copiilor,  remunerarea egală,  concediul  de  maternitate  și
pensiile; și al aspectelor mai ample de ale dezvoltării, cum ar fi reducerea sărăciei și furnizarea serviciilor.

Cu  toate  acestea,  violenţa  împotriva  femeilor  continuă  să  fie  astăzi  unul  dintre  cele  mai  serioase
obstacole din calea realizării drepturilor politice ale femeilor. Femeile pot, în mod virtual, să fie deprivate
de dreptul la vot în alegeri, cu efecte asupra societăţii, care devin tot mai multe de pe urma deficitului
democratic ce rezultă. Acest lucru devine o preocupare pentru decidenţii politici și pentru practicienii din
întregul  spectru politic.  Până nu demult,  din cauza lipsei  de date și  a stigmatizării  aferente violenţei
bazate pe gen în multe societăţi, violenţa împotriva femeilor în alegeri (VÎFA) nu a fost studiată prea
mult. Cu toate acestea, este o barieră pentru femei ce există în fiecare ţară, cu niveluri cumulative de
discriminare pe bază de rasă, vârstă, clasă, dizabilitate, studii, etnie și sex. Este revoltător acest fapt și
este nevoie de acţiuni pentru a măsura gradul VÎFA, pentru a o aborda și a o preveni în cele din urmă. 

UN Women și  Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare au cercetat  activ acest  fenomen global,
colaborând împreună, dar și cu partenerii lor pentru a sparge tăcerea faţă de această problemă extrem
de reală și pentru a promova un nou domeniu de programare în materie de cercetare. În acest Ghid de
programare am oferit o revizuire cuprinzătoare a cunoștinţelor actuale despre VÎFA, precum și o definiţie
a VÎFA care să fie de folos la alinierea și concentrarea viitoarelor eforturi de atenuare și de prevenire a
acestui fenomen. Am făcut o prezentare generală a formelor specifice de VÎFA, inclusiv domeniul de
aplicare, tipurile, victimele, făptașii  și  consecinţele, stabilind și  o gamă de acţiuni care pot fi luate la
fiecare fază a ciclului electoral. 

În acest Ghid am evidenţiat exemple șocante de VÎFA din întreaga lume și am prezentat unele măsuri
inovatoare de prevenire și răspuns care au fost deja testate. Ghidul este destinat celor care au cele mai
bune funcţii pentru a acţiona întru prevenirea și mitigarea VÎFA, inclusiv organizaţiilor internaţionale și
celor  care  oferă  sprijin  de  programare  pentru  asistenţa  electorală,  participarea  femeilor  în  politică,
monitorizarea drepturilor omului și combaterea violenţei împotriva femeilor. La fel, Ghidul va fi o resursă
pentru  membrii  partidelor  politice,  mai  ales  pentru  conducerea  partidelor  respective,  organele  de
conducere electorală, organizaţiile societăţii civile, grupurile de femei și activiștii în domeniul egalităţii de
gen.  Combaterea  violenţei  împotriva  femeilor  în  alegeri  este  o  responsabilitate  comună  a  tuturor
actorilor de la toate nivelurile spectrului politic și electoral și va aduce recompense pentru toţi.

Sperăm să fie o resursă utilă pentru practicienii din domeniu și să contribuie, prin încurajarea acţiunilor
de atenuare a VÎFA în tot ciclul electoral, la realizarea unui viitor care să includă pe deplin participarea
femeilor la alegeri și la politică, și a unor societăţi mai echilibrate, care sunt mai capabile să obţină pacea
și prosperitatea.  

Phumzile Mlambo-Ngcuka și Achim Steiner
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Astăzi există mai multe femei în funcţii  publice decât în trecut. În anul 2017, peste 10.500 de femei
activează în calitate de deputaţi în parlamentele naţionale, ceea ce reprezintă peste 23% din numărul
total  de  deputaţi  din  întreaga  lume.1 Există  milioane  de  politiciene  care  activează  la  niveluri  sub-
naţionale și mult mai multe candidate care se luptă pentru funcţii politice în fiecare scrutin electoral. De
asemenea, se înregistrează un număr mare de alegătoare în majoritatea ţărilor, rata lor de participare la
vot în ziua alegerilor fiind adesea egală cu cea a bărbaţilor. Un număr tot mai mare de femei activează în
domeniul managementului electoral, mai ales în calitate de personal electoral sau lucrători în secţiile de
votare. 

În pofida acestor progrese încurajatoare, ţinta internaţională a „echilibrului de gen” în funcţiile publice,
stabilită în 1995 în Platforma de acţiune de la Beijing, este departe de a fi realizată. Femeile continuă să
se confrunte cu multiple provocări la ocuparea unor funcţii în viaţa politică și publică.2Puţine femei sunt
alese ca guvernatori, primari sau în alte funcţii decizionale de la nivel local. În anul 2017, doar 16 ţări
aveau femei la conducerea statului sau a guvernului.3

Deși participarea femeilor în politică este îngrădită de mai mulţi factori, cel mai alarmant ar fi probabil
creșterea percepută a violenţei împotriva femeilor (VÎF) care vizează femeile din viaţa politică. Unii văd
prezenţa tot mai mare a femeilor în politică ca fiind în contradicţie cu rolurile tradiţionale de gen ale
femeilor, ceea ce reprezintă o ameninţare la adresa relaţiilor de putere tradiţionale și a status quo-ului.
Aproape universal,  creșterea reprezentării  politice a femeilor a fost urmată de o creștere a violenţei
împotriva femeilor în politică (VÎFP).  Ea este vizibilă în mai multe moduri: intensificarea hărţuirii  și  a
agresiunii  în  diferite  mijloace de informare în  masă,  intimidarea,  violenţa  sexuală  și  fizică  împotriva
femeilor în viaţa publică, forţarea politicienelor să demisioneze, și controlul public al candidatelor, unde
le este examinată mai degrabă aspectul, decât experienţa și politicile. Forma cea mai extremă de VÎFP a
fost  asasinarea  politicienelor  pentru  exercitarea  drepturilor  lor  politice.  Violenţa  împotriva  femeilor
continuă să fie astăzi unul dintre cele mai serioase obstacole din calea realizării drepturilor politice ale
femeilor.4

Violenţa politică poate apărea în multe contexte. În timpul perioadelor electorale, însă, această violenţă
are  efecte  unice  și  negative.  Tensiunile  politice  și  concurenţa  acerbă  din  timpul  alegerilor  pot  crea
vulnerabilităţi pentru participarea femeilor în politică – care și așa în multe cazuri sunt dezavantajate în
raport cu bărbaţii, și pot duce, în cele din urmă, la excluderea lor din procesul electoral.5 Atât femeile, cât
și bărbaţii sunt afectaţi de agresiunile fizice, de intimidări și abuzuri fizice, însă aceste acte au efect diferit
asupra fiecărui sex, iar unele forme de violenţă bazată pe gen sunt specifice femeilor. 6 Aceste dimensiuni

1UIP, 2016. Baza de datePARLINE.;UPI și UN Women. 2017. Harta „Femeile în politică”.
2 A se vedea, de exemplu: http://www.undocs.org/en/E/CN.6/2015/3 and A/HRC/23/50
3 Calcule ale UN Women în baza informaţiilor oferite de misiunile permanente Organizaţiei Naţiunilor Unite.
4 Adaptare de la UNW/Purna Sen, 2016. ‘Global Perspectives on Violence against Women in Politics’ [Perspective globale privind 
violenţa împotriva femeilor în politică]. Prezentare la conferinţa „#NotTheCost: Stopping Violence against Women in Politics”, 
organizată de NDI, martie, New York.
5 Adaptare de la PNUD, 2012. Background paper on Political Violence against Women [Document de referinţă privind violenţa
politică împotriva femeilor], pregătit de Jeff Fischer, nepublicat.
6 Gabrielle Bardall/IFES, 2011. Breaking the Mold: Understanding Gender and Electoral Violence [Spargerea tiparelor: Înţelegerea
violenţei pe bază de gen și a violenţei electorale] Washington, D.C., IFES.
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importante de gen trebuie să fie reflectate în acţiunile de prevenire și mitigare a violenţei politice în
timpul alegerilor.

i. Prezentarea generală a ghidului

Scopul ghidului este de a oferi asistenţă celor care depun eforturi pentru a crește participarea femeilor în
procesele electorale  și  pentru a atenua prevalenţa  VÎFA.  Se urmărește  determinarea componentelor
specifice VÎFA, inclusiv tipurile, tacticile, victimele și făptașii, și se oferă diferite opţiuni pentru prevenirea
și atenuarea acestui fenomen pe baza bunelor practici actuale. În ghid sunt prezentate câteva practici și
opţiuni  existente  pentru  răspunsurile  de  politici  și  de  programare,  care  pot  să  susţină  activitatea
prestatorilor de asistenţă tehnică, cum ar fi PNUD, UN Women, alte agenţii ONU. De asemenea, sunt
oferite exemple de definiţii și metode din toate regiunile. În ghid nu s-a încercat recomandarea unei
abordări  anumite,  recunoscându-se,  însă,  faptul  că  problemele  și  soluţiile  vor  varia  în  funcţie  de
contextul naţional al fiecărei ţări. Ceea ce a funcţionat bine într-un loc și moment poate să nu fie potrivit
în toate ţările, dar poate genera idei pentru alte acţiuni într-un context specific. 

Ghidul este împărţit în două părţi principale. În partea A sunt prezentate conceptele de bază ale VÎFA,
sunt definite formele pe care le ia VÎFA și ilustrate victimele și făptașii. Se urmărește prezentarea unei
definiţii de gen a violenţei din motive electorale și identificarea acţiunilor care, în mod specific, să vizeze
cel mai mult femeile în procesele electorale. În partea B sunt examinate răspunsurile curente de politici
și  programare  în  vederea  mitigării  VÎFA.  În  baza  bunelor  practici  actuale,  în  partea  B  sunt  oferite
îndrumări  în materie de politici și  programare, cu puncte de acţiune detaliate,  pentru ca factorii  de
decizie și practicienii să poată identifica, preveni și răspunde la VÎFA pe tot parcursul ciclului electoral.

ii.De ce trebuie abordată VÎFA?

Alegerile  sunt mijloacele prin  care  sunt  constituite  instituţiile  reprezentative,  iar drepturile  de vot –
realizate. Ele sunt extrem de politice și esenţiale pentru dezvoltarea democratică, iar sprijinirea alegerilor
incluzive este un element important al activităţii de guvernare. 

Anual, în medie în 40-55 de ţări au loc alegeri parlamentare naţionale. Deseori, în timpul proceselor
electorale sunt exprimate diferenţele socio-politice din societate, iar riscul de violenţă crește. În timp ce
alegerile pot fi văzute ca un mijloc de a media conflictele ideologice dintre partide, ele pot provoca, de
asemenea, diferite tipuri de violenţă, uneori devastatoare, destabilizând astfel procesele democratice și
dezvoltarea politică și economică a unei ţări în ansamblu. Într-adevăr, conflictele electorale continuă să
fie un obstacol în calea consolidării instituţiilor democratice din multe ţări. 7 Dacă în vederea prevenirii și
gestionării conflictelor nu sunt implementate strategii și programe specifice, atunci procesele electorale
riscă să se transforme într-un teren al violenţei și intimidării, unde conflicte sunt folosite ca și tactică
politică pentru a influenţa rezultatul electoral care, la rândul său, influenţează legitimitatea conducerii
alese.8Acest lucru este relevant mai ales în ţările aflate în tranziţie și în cele afectate de conflicte, deși
violenţa electorală nu se limitează la aceste contexte.

VÎFA necesită, astfel, investigaţii și acţiuni. Miza înaltă a alegerilor și potenţialul ulterior al conflictelor
violente pot avea consecinţe grave pentru cetăţenii unei ţări. În pofida faptului că femeile reprezintă

7 USAID, 2010.  Electoral Security Framework, Technical Guidance Handbook for Democracy and Governance Officers  [Cadrul
securităţii electorale, Manual de îndrumare tehnică pentru birourile democratice și de guvernare]. iulie. p. 2.
8 Idem.
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peste jumătate din numărul alegătorilor eligibili în majoritatea ţărilor, în cadrul studiilor și al cercetărilor
privind violenţa electorală nu s-a luat în considerare aspectul de gen, mai ales formele distincte, natura și
consecinţele  violenţei  cu  care  se  confruntă  femeile  în  procesele  electorale  și  politice comparativ cu
bărbaţii. VÎFA are un efect deosebit de destructiv faţă de femeile în cauză, întrucât este rezultatul atât al
normelor și prejudecăţilor sociale și culturale, cât și al discriminării. Efectele cumulate ale rasei, vârstei,
clasei,  dizabilităţii,9 educaţiei,  etniei  și  sexului  pot  crea  condiţii  pentru  suprapunerea  nivelurilor  de
discriminare, creând condiţii pentru ca anumite femei să devină ţinte ale VÎFA. 

O preocupare ce ține de drepturile omului și de dezvoltare
Este pe deplin recunoscut faptul că violenţa împotriva femeilor reprezintă atât o încălcare a drepturilor și
a libertăţilor fundamentale ale femeilor, cât și o problemă legată de dezvoltarea durabilă, după cum este
reflectat în Agenda de Dezvoltare Durabilă din 2030, în special în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă
(ODD-uri) 5 și 16.10 Recunoscând că abordarea pandemiei VÎF este esenţială pentru dezvoltarea durabilă,
PNUD, UN Women și partenerii lor au colaborat ani la rând în acest domeniu la nivel naţional, regional și
global, obţinând rezultate concrete pe teren și generând lecţii învăţate și bune practici. Cu toate acestea,
mai rămân multe de făcut în ceea ce privește măsurarea, raportarea, prevenirea și răspunsul la acest
fenomen. 

Există multe motive pentru recunoașterea, definirea, urmărirea, creșterea gradului de conștientizare și
formularea  răspunsurilor  politice  și  de  programare  faţă  de  VÎFA.  Violenţa  care  afectează  dreptul
cetăţenilor de a vota, de a-și exercita mandatul sau de a-și exprima și apăra opinia și convingerile politice
reprezintă  o  încălcare  a drepturilor  omului  și  a  libertăţilor  fundamentale.  La  nivel  mondial,  violenţa
împotriva femeilor și fetelor este una dintre cele mai răspândite încălcări ale drepturilor omului. Una din
trei femei din întreaga lume se confruntă pe parcursul vieţii cu violenţă fizică și/sau sexuală din partea
unui partener sau cu violenţă sexuală din partea unui non-partener.11În situaţiile de criză și post-criză,
multe forme de violenţă bazată pe gen (VBG), în special violenţă sexuală, continuă să fie printre cele mai
importante  și  provocatoare  probleme  în  domeniul  drepturilor  omului,  securităţii,  sănătăţii  publice,
redresării  și dezvoltării.12 Violenţa are un impact negativ asupra progresului naţiunilor în ansamblu și
constituie un obstacol în atingerea obiectivelor de egalitate, dezvoltare și pace.13

Femeile sunt, de asemenea, sub-reprezentate în funcţiile alese din întreaga lume, iar violenţa politică
reprezintă o barieră semnificativă pentru alegerea lor în astfel de funcţii. Excluderea femeilor în practică
înseamnă  încetinirea  dezvoltării  democratice.  În  urma  cercetărilor  s-a  demonstrat  că  incluziunea
femeilor în politică determină includerea de noi aspecte pe agenda politică, mai ales atunci când femeile
„evidenţiază  problemele  sociale,  cum  ar  fi  îngrijirea  copiilor,  remunerarea  egală,  concediul  de
maternitate și pensiile; preocupările fizice, inclusiv drepturile reproductive, siguranţa fizică și  violenţa

9 Potrivit unor studii, femeile cu dizabilităţi sunt mai expuse riscului și se confruntă cu mai multe niveluri de violenţă comparativ
cu femeile fără dizabilităţi. A se vedea Ingrid van der Heijden, Naeemah Abrahams și Jane Harries, 2016. Additional Layers of
Violence: The Intersections of Gender and Disability in the Violence Experiences of Women with Physical Disabilities in South
Africa  [Niveluri  suplimentare  de  violenţă:  Intersectarea  genului  și  a  violenţei  în  actele  de  violenţă  suferite  de  femeile  cu
dizabilităţi din Africa de Sud]. Journal of Interpersonal Violence.
10 ODD 5, „Realizarea egalităţii de gen şi abilitarea tuturor femeilor şi a fetelor”, oferă o bază solidă pentru ca ţările să elimine
violenţa în viaţa politică și  publică. A se vedea UN DESA.  Sustainable Development Goal Knowledge Platform [Platforma de
cunoştinţe privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă].
11 OMS, Departamentul pentru sănătatea reproducerii și cercetare, Şcoala de Igienă şi Boli Tropicale Londra și Consiliul pentru
cercetare ştiinţifică din Africa de Sud, 2013. Estimări globale şi regionale privind violenţa împotriva femeilor: incidenţa şi efectul
asupra sănătăţii a violenţei în cupluri şi a violenţei sexuale din partea unui non-partener.
12 PNUD, 2009b. Guidance Note: Gender-Based Violence in Crisis and Post-Crisis Settings [Notă de îndrumare: violenţa bazată pe
gen în situaţii de criză şi după criză], noiembrie.
13 ONU, 1995. Declaraţia de la Beijing şi Platforma de acţiune, adoptată la cea de-a patra Conferinţă mondială privind femeile.
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bazată pe gen; precum și dezvoltarea, care include dezvoltarea umană, reducerea sărăciei și furnizarea
serviciilor.”14 Includerea femeilor  în  procesele  decizionale  duce la  îmbunătăţirea  acestor  procese,  iar
asigurarea  participării  lor  contribuie  la  egalitatea  de  gen,  la  democraţia  incluzivă  și  la  dezvoltarea
durabilă. Sub-reprezentarea femeilor în viaţa politică constituie un deficit democratic, care se evidenţiază
prin „lipsa capacităţii  statelor de a aborda insecuritatea perpetuă în toate dimensiunile sale diferite,
inclusiv militarismul și cultura violenţei, în special, dar nu numai, în situaţii de conflict și tranziţie, în care
femeile sunt principalele victime.”15

iii. Cadrul normativ

Participarea în procesul politic și electoral
Cadrul  normativ privind participarea electorală și  politică a femeilor  este  bine stabilit  în  declaraţiile,
pacturile și convenţiile vizând drepturile omului și drepturile politice, rapoartele, rezoluţiile și planurile
de acţiuni ale ONU, precum și politica existentă a ONU pentru asistenţă electorală privind egalitatea de
gen.16 Participarea deplină și eficientă a femeilor în procesul politic și electoral își trage rădăcinile din
principiile de nediscriminare și exercitare egală a drepturilor politice, consacrate în Declaraţia Universală
a Drepturilor Omului (UDHR), adoptată în anul 1948. În articolul 3 este stipulat că „orice fiinţă umană are
dreptul  la  viaţă,  la  libertate  și  la  securitatea  persoanei  sale”.Violenţa  din  motive  electorale  este  o
ameninţare la adresa acestor drepturi.  De asemenea, violenţa poate limita accesul cetăţenilor la alte
libertăţi fundamentale identificate în UDHR, cum ar fi limitarea posibilităţii de a participa la alegeri în
calitate de candidat sau alegător (art. 21), restricţionarea libertăţilor precum cea de exprimare (art. 19),
de circulare (art. 13) sau de întrunire și de asociere pașnică (art. 20).17 Prin limitarea severă a acestor
drepturi,  violenţa  poate  submina  încrederea  în  proces  și,  în  unele  cazuri,  rezultatul  alegerilor,
credibilitatea și acceptarea globală a acestui rezultat.18

În Convenţia privind drepturile politice ale femeii (CPRW, 1952), precum și în alte convenţii regionale este
stipulat în mod explicit că exercitarea drepturilor politice are loc fără vreo distingere, inclusiv pe bază de
sex.19 În Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei (CEDAW), adoptată
în anul 1979, se reiterează dreptul femeilor „de a ocupa funcţii publice și de a exercita toate funcţiunile
publice la toate eșaloanele de guvernământ.” Mai precis, la articolul 7 este stipulat că:

Statele părţi vor lua toate măsurile necesare pentru eliminarea discriminării faţă de femei în viaţa
politică şi publică a ţării şi, în special, pentru a le asigura, în condiţii de egalitate cu bărbaţii:
a) dreptul de a vota la toate alegerile şi referendumurile publice şi de a fi alese în toate organismele

eligibile în mod public;
b) de a lua parte la elaborarea politicii statului şi la punerea acesteia în aplicare, de a ocupa funcţii

publice şi a exercita toate funcţiunile publice la toate eşaloanele de guvernământ.20

14 Julie Ballington/UIP, 2008.  Equality in Politics: A Survey of Women and Men in Parliaments [Egalitatea în politică: studiu al
femeilor şi bărbaţilor în parlamente], Geneva.
15 §52 A/HRC/23/50.
16 UN/DPA, 2013. Directiva de politici privind promovarea participării electorale şi politice a femeilor prin asistenţa electorală a
ONU. 24 decembrie. p. 3.
17 Adaptat de la UN/DPA, 2016.  Policy Directive on Preventing and Mitigating Election-related Violence [Directiva de politici
privind prevenirea şi mitigarea violenţei din motive electorale].
18 Idem.
19 Această secţiune este extrasă în mare parte din PNUD/UNW, 2015. Procesele electorale incluzive: un ghid pentru organele de
management electoral cu privire la promovarea egalităţii de gen şi participării femeilor, New York.
20 UNGA, 1979. A/RES/34/180. Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei (CEDAW).
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CEDAW impune statelor părţi o obligaţie suplimentară și pozitivă de a întreprinde măsuri adecvate întru
eliminarea  oricărei  discriminări,  inclusiv  prin  utilizarea  unor  măsuri  speciale  temporare  (MTS).  Deși
deseori  măsurile  speciale  temporare  sunt  percepute  ca  măsuri  pentru  a  spori  numărul  de  femei  în
funcţiile alese, totuși astfel de măsuri pot fi utilizate și pentru a se conforma totalmente articolului 7 în
ceea ce privește punerea în aplicare a unor programe sau acţiuni speciale care să abordeze obstacolele
cu care se confruntă femeile în procesul electoral, inclusiv cele care ar putea decurge din discriminare,
violenţă sau intimidare. 

Dreptul femeilor de a participa pe deplin la toate aspectele vieţii publice a continuat să fie o piatră de
temelie a rezoluţiilor și declaraţiilor ONU. Prin Rezoluţia 1990/15 a Consiliului Economic şi Social al ONU
(E/RES/1990/15),  Declaraţia  de la  Beijing  şi  Platforma de acţiuni (1995),  Concluziile  Comisiei  privind
Statutul Femeii, convenite în 2006 (E/2006/27-E/CN.6/2006/15),  Rezoluţia 1325 (2000) a Consiliului de
Securitate al  ONU privind femeile,  pacea şi  securitatea și  Rezoluţia Adunării  Generale 66/130 (2011)
privind femeile şi participarea politică,  statele au fost îndemnate în mod consistent să implementeze
măsuri  pentru  a  spori  substanţial  numărul  femeilor  în  poziţii  publice  eligibile  și  cele  obţinute  prin
desemnare, precum și în funcţii la toate nivelurile, cu scopul de a atinge o reprezentare egală a femeilor
și  bărbaţilor,  inclusiv  prin  acţiuni  pozitive,  dacă  este  necesar.21 În  Rezoluţia  1325  a  Consiliului  de
Securitate toate statele părţi au fost îndemnate, în mod special, să ia măsuri speciale pentru a proteja
femeile și fetele de VBG în situaţii de conflict armat.22

Mai exact, în Rezoluţia 66/130 (2012) a Adunării Generale a ONU privind femeile și participarea politică,
toate statele  sunt îndemnate să acţioneze și să încurajeze sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite și alte
organizaţii să-și intensifice asistenţa acordată statelor în eforturile lor naţionale:

(i) De a investiga acuzaţiile de violenţă, agresiune sau hărţuire a femeilor alese în calitate de
oficiali sau a femeilor ce candidează pentru funcţii politice, de a crea un mediu de toleranţă zero
pentru astfel de infracţiuni şi de a lua toate măsurile necesare în vederea asigurării răspunderii şi
urmăririi penale a celor responsabili.

Într-un  raport  din  2013  către  Consiliul  pentru  drepturile  omului  (A/HRC/23/50),  Grupul  de  lucru  al
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru aspecte juridice și practice legate de discriminarea faţă de femei
„subliniază necesitatea de a accelera eforturile de eliminare a tuturor formelor de violenţă împotriva
femeilor  și  fetelor  în  viaţa  politică  și  publică,  inclusiv  prin  elaborarea  unui  cadru  juridic  naţional
cuprinzător pentru combaterea impunităţii,  prin garantarea accesului  la căi  de atac și  reparaţii  civile
adecvate, și prin luarea în considerare a formelor discriminatorii multiple, care se intersectează și care
sunt agravate. 

În Recomandarea generală nr. 30 privind femeile în situaţii de prevenire a conflictelor, conflict și post-
conflict din 2013, Comitetul  CEDAW a declarat că „progresele substanţiale către participarea egală a
candidatelor și alegătoarelor, la fel ca și organizarea de alegeri libere și corecte nu vor fi posibile decât
dacă  se  vor  lua  o  serie  de  măsuri  adecvate”,  inclusiv  prin  asigurarea  faptului  că  alegătoarele  și
candidatele  politice  nu  sunt  supuse  violenţei,  fie  din  partea  statului,  fie  din  partea  actorilor  privaţi
(alineatul 72). De asemenea, Comitetul a recomandat statelor păţi „să adopte o politică de zero toleranţă
faţă de toate formele de violenţă care subminează participarea femeilor, inclusiv violenţa pe care o au

21 PNUD/UNW, 2015.
22 UNSC, 2000, S/RES/1325. Rezoluţia 1325 privind femeile, pacea şi securitatea.
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grupurile statale și non-statale împotriva femeilor care candidează pentru funcţii publice sau a femeilor
care își exercită dreptul de vot (alineatul 73-f).23

Adoptarea în anul 2015 a Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 a oferit  un nou impuls statelor de a
aborda și combate la nivel global discriminarea bazată pe gen și violenţa împotriva femeilor. 24 Obiectivul
de Dezvoltare Durabilă (ODD) 5, „Realizarea egalităţii de gen și abilitarea tuturor femeilor și a fetelor”,
include ţinta 5.5., „Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și egalităţii de șanse la posturi de
conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viaţa politică, economică și publică”.  

Violența împotriva femeilor
Un cadrul amplu, bazat pe drepturile omului, demonstrează angajamentul comunităţii internaţionale de
a preveni, de a răspunde și de a elimina VÎF. Mai multe instrumente stau la baza acestui cadru. Deși în
CEDAW nu  se  menţionează  în  mod  explicit  violenţa  împotriva  femeilor  și  fetelor,  în  Recomandările
generale nr. 12 și 19 este clarificat faptul că în Convenţie este inclusă violenţa împotriva femeilor și sunt
oferite  recomandări  detaliate  statelor  părţi.  În  anul  1993,  la  Conferinţa  mondială  privind  drepturile
omului s-a recunoscut că violenţa împotriva femeilor constituia o încălcare a drepturilor omului și s-a
solicitat desemnarea unui Raportor Special pentru violenţa împotriva femeilor în Declaraţia de la Viena și
Platforma de acţiune.25 Acest lucru a contribuit, de asemenea, la adoptarea în anul 1993 a Declaraţiei
privind eliminarea violenţei împotriva femeilor, care a devenit primul instrument internaţional în care se
abordează  în  mod explicit  violenţa  împotriva  femeilor,  oferind  un  cadru  pentru  acţiuni  naţionale  și
internaţionale.26 Declaraţia de la Beijing și  Platforma de acţiune includ eliminarea  violenţei ca și  una
dintre  cele  douăsprezece  domenii  critice  de  preocupare.  Comisia  pentru  statutul  femeilor  a  emis
concluziile aprobate privind eliminarea și prevenirea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor și
fetelor în anul 2013, privind violenţa împotriva femeilor în anul 1998 și privind eliminarea discriminării și
a violenţei împotriva tinerelor fete în 2007. În cadrul Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030, ţinta 5.2. a
ODD-ului abordează în mod specific eliminarea „tuturor formelor de violenţă împotriva tuturor femeilor
și  fetelor  în  sferele  publice  și  private,  inclusiv  a  traficului,  exploatării  sexuale  și  a  altor  tipuri  de
exploatare”. De asemenea, violenţa împotriva femeilor și  fetelor este abordată în cadrul ODD-ului 11
„dezvoltarea orașelor și  a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor,  sigure, reziliente și
durabile” și al ODD-ului 16 „promovarea unor societăţi pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă,
a accesului la justiţie pentru toţi  și  crearea unor instituţii  eficiente, responsabile și  incluzive la toate
nivelurile”.

În  mai  multe  rezoluţii  ale  Consiliului  de  Securitate,  ale  Adunării  Generale  și  ale  Consiliului  pentru
drepturile omului, în care se pune accentul pe problema violenţei împotriva femeilor, sunt stabilite în
mod clar obligaţiile pe care le au statele faţă de abordarea acestei probleme, și se solicită un mediu de
toleranţă zero pentru violenţa împotriva femeilor care au fost alese în calitate de oficiali sau a femeilor
care candidează pentru funcţii publice. Pe lângă rezoluţiile bianuale privind intensificarea eforturilor de
eliminare a tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor (A/C.3/69/L.19), au fost adoptate rezoluţii
privind mai multe probleme tematice, precum traficul de femei și fete, violenţa împotriva lucrătoarelor
migrante, intensificarea eforturilor globale pentru eliminarea mutilărilor genitale feminine, a violurilor și

23 Recomandarea generală nr. 30 a CEDAW. 2013. 
http://www.ohchr.org/documents/hrbodies/cedaw/gcomments/cedaw.c.cg.30.pdf
24 A se vedea UNGA, 2015, A/RES/70/1. Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, 25 
septembrie.
25 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.157/2 3
26 UNGA,  1993.  A/RES/48/104.  Declaraţia  privind  eliminarea  violenţei  împotriva  femeilor.  20
decembrie.http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
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a altor forme de violenţă sexuală, a crimelor săvârșite în numele onoarei, a practicilor tradiţionale sau
cutumiare care afectează sănătatea femeilor și a fetelor, și a violenţei în familie. 

Multe eforturi s-au depus la nivel regional pentru a avea abordări cuprinzătoare, consistente și coerente
pentru a răspunde la VÎF, unele fiind deosebit de notabile prin faptul că sunt instrumente obligatorii din
punct  de  vedere  juridic.   Printre  acestea  se  numără  Convenţia  interamericană  privind  prevenirea,
pedepsirea şi eradicarea violenţei împotriva femeii (Belém do Pará), Protocolul privind drepturile femeilor
din Africa, anexat la Carta africană a drepturilor omului şi popoarelor (Protocolul Maputo), și Convenţia
privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice  (Convenţia de la
Istanbul), care a intrat în vigoare în august 2014 (a se vedea Punctul de acţiune nr. 2 pentru informaţii
suplimentare.

iv. Cadrul de politici al ONU

Sprijinirea eforturilor naţionale ale statelor membre pentru asigurarea proceselor politice incluzive și
promovarea participării femeilor în politică se află în fruntea agendei sistemului Organizaţiei Naţiunilor
Unite. Entităţile și personalul ONU sunt obligaţi să respecte și să promoveze mai departe drepturile și
standardele consacrate în cadrul normativ al ONU privind egalitatea de gen. Câteva părţi ale sistemului
ONU au un rol în prevenirea violenţei împotriva femeilor, promovarea egalităţii de gen și a participării
femeilor în politică, oferirea de asistenţă electorală și atenuarea violenţei din motive electorale.  

În  anul  1997,  Consiliului  Economic  și  Social  al  ONU  (ECOSOC)  a  adoptat  strategia  de  „integrare  a
perspectivei de gen în toate politicile și programele sistemului Organizaţiei Naţiunilor Unite” (abordarea
integratoare a egalităţii de gen) prin „evaluarea implicaţiilor pentru femei și bărbaţi ale oricărei acţiuni
planificate, inclusiv ale legislaţiei, politicilor sau programelor, în toate domeniile și la toate nivelurile”.27 În
calitate de mijloc de promovare a obiectivului  egalităţii  de gen și  al  abilitării  femeilor în politicile  și
programele  sistemului  ONU  și  de  punere  în  aplicare  a  concluziilor  aprobate  1997/2  ale  ECOSOC,
Comitetul de conducere a aprobat în anul 2012 o politică amplă a sistemului ONU privind egalitatea de
gen şi  abilitarea  femeilor. În  practică,  în  toate  politicile  și  programele  ONU trebuie  să  fie inclusă  o
evaluare a impactului asupra femeilor și bărbaţilor, inclusiv în asistenţa electorală și participarea politică
inclusivă. 

Toate ţările,  care au semnat aceste acorduri și  angajamente sau care au convenit să le adopte, sunt
obligate să le pună în aplicare. În acest sens, multe eforturi se depun la nivel regional și naţional pentru a
le ajuta să le pună în aplicare. Aceasta presupune evaluarea ţărilor cu ajutorul unor rapoarte privind
implementarea CEDAW. În Studiul Secretarului General privind stoparea violenţei împotriva femeilor: de
la cuvinte la fapte, realizat în anul 2006, au fost prezentate constatări detaliate și recomandări pentru
state  pentru  a  le  ajuta  să-și  implementeze  obligaţiile  internaţionale  aferente  eliminării  violenţei
împotriva femeilor. Mai recent, Comisia pentru statutul femeilor a oferit, în concluziile sale convenite
(2013) privind eliminarea și prevenirea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor și fetelor, o foaie
de parcurs clară pentru punerea în aplicare.  

Asistenţa electorală a ONU este guvernată de un cadru politic elaborat, emis și diseminat de Punctul de
contact  al  ONU pentru asistenţă electorală,  Subsecretarul  General  al  ONU pentru afaceri  politice (în
cadrul Departamentului pentru afaceri politice). Înainte ca Organizaţia Naţiunilor Unite să ofere orice tip
de asistenţă  electorală,  este necesară îndeplinirea a două condiţii  preliminare:  în primul rând,  toată
asistenţa electorală a ONU trebuie să aibă la bază un mandat al Consiliului de Securitate sau al Adunării

27http://www.un.org/womenwatch/daw/followup/main.htm
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Generale, sau o cerere oficială din partea unui stat membru sau a unui teritoriu, iar în al doilea rând, o
evaluare  a  necesităţilor  trebuie  să  fie  efectuată  de  Punctul  de  contact  în  consultare  cu  entităţile
relevante ale ONU.  Cadrul de politici are la bază cadrul normativ al ONU și oferă îndrumări tuturor
entităţilor ONU care oferă asistenţă electorală. Următoarele directive și orientări de politici ghidează
activitatea sistemului ONU: 

 Directiva de politici  privind  prevenirea şi  mitigarea violenţei  din motive electorale(2016),  al
cărei  scop  este  îmbunătăţirea  înţelegerii  cauzelor  violenţei  din  motive  electorale  și  oferă
entităţilor ONU un cadru pentru implicarea în activităţi aferente violenţei din motive electorale.

 Directiva  de  politici  privind  promovarea  participării  electorale  şi  politice  a  femeilor  prin
asistenţa electorală a ONU (2013), în care sunt oferite strategii și puncte de intrare clare pentru
integrarea perspectivei de gen în asistenţa electorală (a se vedea secţiunea 2.1.5 privind gama
de intervenţii).28

 Directiva de politici privind principiile şi tipurile de asistenţă electorală a ONU (2012), în care nu
doar că este subliniată importanţa „participării și reprezentării grupurilor marginalizate în mod
tradiţional,  în  special  a  femeilor  și  a  minorităţilor”,  dar  mai  este  sugerat  că  în  urma unei
evaluări a beneficiului potenţial  al măsurilor sensibile  la dimensiunea gen în contextul unei
anumite ţări, asistenţa ONU va include, inter alia, măsuri „specifice evenimentelor electorale,
măsuri temporare speciale și programe pe termen lung”.

 Ghid  privind  evaluarea  nevoilor  electorale  ale  Organizaţiei  Naţiunilor  Unite  (2012),  care
servește drept cadru pentru a determina dacă ONU va oferi asistenţă electorală și cum va avea
loc acest lucru. În aceste evaluări trebuie să fie incluse analize și recomandări „pentru a asigura
integrarea dimensiunii de gen în toate activităţile ONU aferente asistenţei electorale și pentru a
acorda prioritate promovării participării și reprezentării femeilor” (de ex. utilizarea unei liste de
verificare  bazate  pe  gen  pentru  colectarea  datelor  care  vor  servi  drept  informaţii  pentru
recomandări).

În conformitate cu practica amplă a sistemului ONU, aceste politici oferă un cadru pentru implicarea
ONU  în  vederea  asigurării  că  programele  sale,  atunci  când  sunt  solicitate  și  aprobate,  recunosc  și
abordează  în  mod  suficient  orice  formă  de  violenţă  împotriva  femeilor  în  alegeri  care  poate  să  le
împiedice  participarea  egală  cu  bărbaţii  în  angajamentul  lor  cu  părţile  interesate  la  nivel  naţional.
Asistenţa electorală se oferă înţelegând faptul că nu există un model sau o soluţie unică pentru toate
statele. La baza sfatului care este oferit trebuie să stea atât o analiză cuprinzătoare a contextului social,
economic și  politic naţional,  cât  și  o analiză profundă a necesităţilor.  În măsura în care este posibil,
opţiunile  și  consecinţele  fiecărei  opţiuni  trebuie  să  fie  prezentate  pentru  examinare.  Deși  ONU,  în
general, nu trebuie să fie prescriptivă, aceasta nu trebuie să o împiedice să ofere statului solicitant sfaturi
referitoare atât la implementarea angajamentelor, normelor și principiilor sale internaţionale și regionale
referitoare la alegeri, cât și la necesitatea transparenţei și incluziunii, care pot să sporească credibilitatea
procesului electoral.

Atât PNUD, cât și UN Women se ghidează de planurile strategice în care sunt incluse rezultatele obţinute
la capitolul promovării participării femeilor în alegeri și combaterii violenţei împotriva femeilor. În medie,
la fiecare două săptămâni,  PNUD sprijină niște alegeri  care au loc undeva în lume; abordarea VÎF în
procesele și asistenţa electorală nu înseamnă doar faptul că candidatele și alegătoarele nu se vor mai

28 A se vedea și  DPKO/DFS-DPA, 2007.  Joint guidelines on enhancing the role of women in post-conflict electoral processes
[Orientări comune privind îmbunătăţirea rolului femeilor în procesele electorale post-conflict] . Octombrie, în care este specificată
nevoia de integrare a perspectivei egalităţii de gen în asistenţa electorală în situaţiile post-conflict.
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confrunta  cu  violenţă  și  cu  teama de  violenţă,  dar  și  faptul  că  partidele  politice  sunt  încurajate  să
abordeze problema VÎF ca parte a unei platforme de promovare a drepturilor omului și ale femeilor.
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PARTEA A: Prezentarea generală a VÎFA

Chiar dacă este o problemă importantă, din cauza lipsei de raportare și de date, a lipsei de înţelegere a
problemei și a stigmei atribuite violenţei bazate pe gen în multe societăţi, VÎFA nu a fost vizată prea mult
în studii și politici. Mai multe obstacole stau în calea eforturilor de a elabora un cadru pentru analiza și
prevenirea VÎFA. Iată câteva dintre ele:

Lipsa unor definiții clare a VÎFA și a unor indicatori standard. Chiar dacă fenomenul VÎFA devine tot mai
vizibil pe măsură ce tot mai multe femei se implică în alegeri și în arena politică, la momentul actual nu
există nici definiţii convenite de comun și nici indicatori prin care să se poată măsura intensitatea VÎFA.
Violenţa  electorală,  așa  cum  a  fost  de  obicei  înţeleasă,  a  avut  tendinţa  să  nu  ia  în  considerare
dimensiunea de gen, omiţând realitatea experienţelor unice ale femeilor, cum ar fi intimidarea și abuzul
psihologic.29 Întrucât aceste forme de violenţă sunt mai subtile și deseori mai private, ele nu fac parte din
înţelegerea  generală  a  violenţei  din  motive  electorale.  Totuși,  definiţia  problemei  VÎFA  rămâne
incompletă  dacă  nu  se  înţelege  întregul  domeniu  de  aplicare  al  violenţei  din  motive  electorale,  iar
stabilirea indicatorilor pentru măsurarea prevalenţei, incidenţei și impactului strategiilor de mitigare nu
poate avea loc. În lipsa lor, avansarea soluţiilor este dificilă.

Lipsa  datelor  colectate  pentru  măsurarea  prevalenței  și  a  incidenței. Din  cauza  lipsei  de  indicatori
standard,  nu a existat o colectare sistematică a datelor referitoare la incidentele de VÎFA și proporţia
femeilor care se confruntă cu acest fenomen în toată lumea. Eforturile depuse la nivel30 naţional pentru
documentarea violenţei din motive electorale sunt, în general, neutre din punctul de vedere al genului.
Aceste seturi de date nu încorporează și recunosc forme de violenţă specifice genului, asta însemnând că
datele despre incidentele VÎFA nu sunt colectate în mod sistematic, iar cunoștinţele pe această temă
rămân incomplete.  

Neglijarea dimensiunii politice în definițiile standard ale VÎF și în răspunsurile de programare.  Așa cum
dimensiunea  de  gen  nu  a  fost  pe  deplin  recunoscută  în  domeniul  violenţei  pe  motive  electorale,
dimensiunea politică a fost sub-recunoscută în studiile privind violenţa împotriva femeilor.  Abordările
cantitative faţă de colectarea datelor despre VÎF au cerinţe metodologice și etice foarte specifice, adesea
provocatoare. Iar adăugarea unei dimensiuni politice la acestea presupune provocări evidente practice și
conceptuale.

Sub-raportarea de către victime a VÎF  și  a violenței  din motive electorale.  Deficienţa de informaţii
privind incidenţa fenomenului este, de asemenea, cauzată de sub-raportarea acestor incidente de către
victime, atunci  când ele apar.  Sub-raportarea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor este o
problemă  pe  larg  răspândită,  transformându-se  în  VÎFA.  Cultura  tăcerii  este  și  ea  rezultatul  culturii
impunităţii,  asociate  în  multe  cazuri  cu  VÎF.  Pe  lângă  toate  motivele  care  le  împiedică  pe  femei  să
raporteze  alte  forme  de  VÎF,  candidatele  pot  ascunde  anumite  ameninţări  sau  chiar  atacuri  fizice
împotriva lor, pentru a evita să apară „slabe” sau nepotrivite pentru lumea politică. 

29 Bardall/IFES, 2011.
30 A se vedea, de exemplu, observarea și monitorizarea alegerilor și Proiectul privind educaţia și rezoluţia violenţei pe motive
electorale (EVER) al Fundaţiei Internaţionale pentru sisteme electorale. Date privind incidentele produse la 13 alegeri în toată
lumea, 2002-2012. www.ifes.org
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Părtinirile din mass-media și acoperirea. Conștientizarea publică și acţiunile de atenuare a VÎFA sunt
constrânse de stereotipurile pe bază de gen perpetuate în mass-media. Lipsa generală de conștientizare
a VÎFA și de raportare a acestui fenomen presupune că ultimul nu este prea larg raportat sau investigat
de mass-media, sau că este eclipsat de raportarea violenţei electorale fizice, care poate fi mai ușor de
verificat.  Mai  mult  decât  atât,  femeile  sunt,  în  general,  sub-reprezentate  în  calitate  de  editori,
producători și manageri în instituţiile mass-media, prin urmare bărbaţii sunt cei care adesea alcătuiesc
conţinutul știrilor și modul în care acestea sunt raportate în producţia de zi cu zi. 

Lipsa  voinței  politice  de  a  aborda  și  combate  violența. Lipsa  voinţei  politice  de  a  aborda  această
problemă  este  o  problemă  fundamentală  atât  pentru  identificarea  și  definirea  VÎFA,  cât  și  pentru
garantarea unui răspuns la aceasta. „Lipsa voinţei politice se reflectă prin insuficienţa resurselor menite
să combată violenţa împotriva femeilor și prin ne-crearea și păstrarea unui mediu politic și social care nu
tolerează violenţa împotriva femeilor.”31 Lipsa dorinţei de aborda fenomenul creează o problemă care se
acutizează, iar ca rezultat – lipsa de informaţii cu privire la VÎFA duce la lipsa de acţiuni, iar lipsa de voinţă
de a aborda VÎFA perpetuează cultura tăcerii și lipsa de informaţii.

31UNGA, 2006. A/61/122/Add.1. Raportul Secretarului General: Un studiu aprofundat privind toate formele de violenţă faţă de
femei. 6 iulie.
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La definirea VÎFA, punctul nostru de pornire este să recunoaștem că (a) VBG și VÎF au impact asupra
femeilor din sfera politică, însă măsurătorile din acest domeniu au neglijat până acum această sferă;32 și
că  (b)  la  studierea și  programarea violenţei  politice și  violenţei  din  motive electorale  nu s-a luat  în
considere, în mare parte, dimensiunea de gen la înţelegerea acestui fenomen, la analiza și colectarea
datelor  și  că  există  forme  foarte  specifice  de  violenţă  din  motive  electorale,  bazată  pe  gen.  Dacă
suprapunem  perspectiva  de  gen  pe  definiţiile  standard  ale  violenţei  din  motive  electorale  și  dacă
examinăm formele specifice, natura și consecinţele VÎF în raport cu violenţa împotriva bărbaţilor, atunci
putem avea o bază solidă pentru identificarea și definirea VÎFA.

2.1. Violența împotriva femeilor

Violența împotriva femeilor  este manifestarea relaţiilor de putere inegală din punct de vedere istoric
între bărbaţi și femei în viaţa privată și publică. Se caracterizează prin folosirea și abuzul de putere și
control asupra femeilor, reprezentând o formă de discriminare care încalcă și afectează destul de grav
posibilitatea femeilor și a fetelor de a se bucura de toate drepturile omului și libertăţile fundamentale. 33

În Declaraţia ONU privind eliminarea violenţei împotriva femeilor, Rezoluţia 48/104 din 20.12.1993, VÎF
înseamnă „toate actele de violenţă de gen care generează sau sunt susceptibile de a genera daune sau
suferinţe de natură fizică, sexuală, psihologică sau economică asupra femeilor, inclusiv ameninţarea de a
recurge la astfel de acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate, indiferent dacă este vorba
despre viaţa publică sau privată”.34

Violența bazată pe gen se referă la violenţa îndreptată împotriva unei persoane din cauza genului său și
a așteptărilor faţă de rolul său într-o societate sau cultură.35Deși unii consideră că VBG este un termen
mai cuprinzător pentru toate tipurile de violenţă care pot apărea din cauza inegalităţilor și a discriminării
pe bază de gen, în contextul violenţei politice și a violenţei electorale noi folosim mai degrabă VÎF decât
spectrul mai larg al VBG, întrucât ultima include încălcări care nu sunt neapărat relevante (cum ar fi
căsătoria juvenilă și abuzul sexual asupra copilului).36

Violenţa împotriva femeilor are loc în trei contexte: în familie, în comunitate și în stat. 

Contextul cel mai comun unde VÎF apare este  familia. În familie au loc abuzurile fizice, psihologice și
sexuale (inclusiv violenţa fizică, abuzul sexual, violul marital și controlul, cum ar fi controlul economic,
izolarea și confiscarea, ameninţările și insultele). Potrivit dovezilor recente, violenţa în cupluri este cea
mai frecventă formă de violenţă cu care se confruntă femeile la nivel global.37 Familia „își pregătește

32 Detalii suplimentare, referitoare la setul din nouă indicatori de bază aiVÎF, sunt oferite în Partea B, secţiunea 1.2.
33 UN CSW, 2013. Raport privind cea de-a 57-a sesiune. Suplimentul nr. 7, 4 – 15 martie.
34 Este accentuat. UNGA, 1993. Articolul 1.
35 UNW. Baza de date la nivel mondial privind violenţa împotriva femeilor. http://evaw-global-database.unwomen.org/en/about
36 În plus, VÎFA vizează candidatele, alegătoarele, observatoarele, funcţionarele publice etc., care sunt, în majoritatea cazurilor,
adulţi.  VBG începe de la violenţele cu implicarea băieţilor  și  fetelor care nu sunt ţinte directe ale VÎFA,  în timp ce VÎF  se
caracterizează prin vizarea femeilor.
37 Winrock  International,  2001.  Prevention  of  Domestic  Violence  and  Trafficking  in  Humans,  Training  Manual  [Prevenirea
violenţei în familie şi a traficului de fiinţe umane. Manual pentru instruiri]. Kiev, Ucraina.
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membrii pentru viaţa socială, formează stereotipurile de gen și percepţia divizării muncii între sexe” și
poate fie să perpetueze sau să transforme relaţiile de gen care reprezintă cauze profunde ale violenţei.38

Comunitatea, de asemenea, este o arenă importantă a VÎF. La fel ca și în cazul familiilor, atunci când în
comunitate se partajează aspecte ale normelor și practicilor sociale și culturale dăunătoare, atunci se pot
perpetua inegalităţile  de putere în societate și  se pot accepta,  tolera și/sau perpetua actele de VÎF.
Normele și practicile sociale și culturale nu ar trebuie să fie folosite vreodată pentru a justifica violenţa
împotriva femeilor și fetelor. Iată câteva exemple de violenţă și practici discriminatorii împotriva femeilor,
cu implicarea întregii comunităţi: violenţa din partea unui non-partener; hărţuirea fizică, psihologică sau
sexuală și intimidarea la locul de muncă, în instituţiile educaţionale și religioase; hărţuirea sexuală în alte
spaţii  publice, cum ar fi străzi,  pieţe și  transportul public;  excluziunea socială,  cum ar fi exilarea sau
renegarea; precum și practici dăunătoare, cum ar fi mutilarea genitală a femeilor și căsătoria timpurie,
căsătoria juvenilă și forţată.39

Şi statul este un actor critic în săvârșirea actelor de VÎF. Statul poate, prin intermediul agenţilor săi și/sau
prin politici și legi publice discriminatorii sau prin implementarea ineficientă a legilor, să comită acte de
violenţă fizică, sexuală și psihologică împotriva femeilor.40 El se poate implica direct în VÎF, cum ar fi prin
forţele armate naţionale sau prin ofiţerii de poliţie care se implică sau care comit VÎF. La fel, statul poate
comite VÎF în mod indirect, prin tolerarea VBG la un nivel neoficial (adică tolerarea ei în familie și în
comunitate). În măsura în care statul are rolul de a sancţiona anumite norme care protejează viaţa și
demnitatea persoanelor, tot el trebuie să elaboreze și să pună în aplicare măsuri cu ajutorul cărora să
soluţioneze VBG.41 Din această categorie pot să facă parte și criminalii, rebelii și miliţiile; VÎF fiind, în
unele contexte, o formă de război și dominaţie etnică.

Chiar dacă VÎF poate să apară atât în spaţiul privat, cât și în cel public, majoritatea datelor disponibile la
momentul actual indică asupra faptului că violenţa împotriva femeilor are loc în sfera privată. La nivel
global,  trei  din  zece femei  aflate  într-o  relaţie  au raportat  că  pe  parcursul  vieţii  s-au confruntat  cu
violenţă fizică și/sau sexuală din partea unui partener intim; în unele ţări, această rată fiind chiar și de
șapte  femei  din  zece femei.42 Violenţa  în  cupluri  și  violenţa  în  familie,  precum și  unele  aspecte  ale
violenţei în comunitate, au determinat ca VÎF să fie invizibilă în societate de-a lungul timpului. 

2.2. Violența din motive electorale

În Directiva ONU de politici privind prevenirea şi mitigarea violenţei din motive electorale (2016), violenţa
din  motive electorale este  înţeleasă  drept  o  formă de violenţă politică „adesea concepută pentru a
influenţa  un  rezultat  electoral  și,  drept  urmare,  distribuirea  puterii  politice”.  Violenţa  din  motive
electorale se poate manifesta ca violenţă fizică sau ca alte forme de agresiune, inclusiv constrângere sau
intimidare, și poate avea loc la diferite etape ale ciclului electoral – înainte sau în timpul alegerilor, după
numărarea și  publicarea rezultatelor.  Deși se concentrează asupra procesului electoral, existenţa unei
astfel de violenţe deseori presupune că ordinea politică nu abordează sau echilibrează în mod adecvat
interesele politice concurente.43

38 Idem.
39 Pentru mai multe informaţii, a se vedea ONU. 2006. Studiul Secretarului General privind stoparea violenţei împotriva femeilor:
de la cuvinte la fapte. P. 47.
40 Idem. P. 52.
41 Winrock, 2001.
42 OMS și alţii, 2013.
43 UN/DPA, 2016. P. 4.
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În mod similar, PNUD definește violenţa electorală drept acte sau ameninţări de constrângere sau de
vătămare corporală,  comise în  vederea influenţării  unui  proces  electoral,  sau care  apar  în contextul
concurenţei electorale. Dacă se dorește influenţarea unui proces electoral, se poate recurge la violenţă în
vederea influenţării acestui proces prin amânarea, perturbarea sau deraierea unui scrutin, și influenţării
rezultatelor,  adică  determinarea  câștigătorilor  în  urma unor  curse  aprige  pentru  funcţii  politice  sau
asigurarea obţinerii unui răspuns afirmativ sau negativ în cazul referendumurilor.44

Trebuie să subliniem cinci aspecte semnificative ale violenţei electorale:

1. Violenţa  electorală  se  poate  manifesta  sub mai  multe  forme:  de  la  întreruperea  sau întârzierea
procesului de votare, până la intimidări coercitive și ameninţarea alegătorilor, a susţinătorilor politici
și a funcţionarilor electorali cu abuzuri fizice, psihologice sau sexuale. 

2. Se recurge la violenţă electorală pentru a atinge un obiectiv politic, care poate să fie diferit în funcţie
de cine este făptașul – agenţi publici, partidele politice sau alte grupuri care urmăresc un interes în
rezultatul unui proces politic.45

3. Violenţa  electorală  poate  apărea  în  timpul  oricărei  etape a  ciclului  electoral:  de  la  înregistrarea
alegătorilor,  campaniile  politice  și  ziua  votării,  până  la  anunţarea  rezultatelor  și  formarea
guvernului.46

4. Definiţiile  standard  ale  violenţei  electorale  sunt  neutre  din  punctul  de  vedere  al  genului.  Deși
violenţa electorală nu exclude în mod deliberat femeile sau luarea în considerare a motivaţiilor de
gen, raportarea comună a părţilor interesate politice și  tipurile de violenţă au dus, în general, la
înţelegeri și analize care erau orientate spre bărbaţi sau în care nu se ţinea cont de dimensiunea de
gen.  

5. În majoritatea analizelor despre violenţa din motive electorale s-a pus accentul pe sfera publică,
adesea trecându-se cu vederea potenţialele forme de violenţă privată sau de violenţă în familie.
Violenţa publică, din perspectivă de gen, a fost neglijată, iar VÎF, din perspectivă politică, care are loc
în familie și comunitate este pe larg invizibilă.

2.3. Violența împotriva femeilor în politică și în alegeri

Dreptul femeilor de a participa la viaţa politică și publică este stabilit într-un cadru normativ cuprinzător
și  poate  fi rezumat  de art.  7b din  CEDAW, unde se  solicită  ca statele  părţi  să întreprindă măsuri  în
vederea garantării dreptului femeilor de a lua parte la elaborarea politicii statului (și la punerea acesteia
în aplicare), de a ocupa funcţii publice și de a exercita toate funcţiunile publice la toate eșaloanele de
guvernământ. „Femeile în viaţa politică” sunt în general definite drept femei care participă, în mod direct
sau indirect, la diferite forme de activitate politică, inclusiv în calitate de politiciene alese sau desemnate
la  nivel  naţional  și  local,  membre  ale  partidelor  politice,  candidate  la  alegeri,  alegătoare,  personal
electoral, susţinătoare politice, activiste, organizatoare.47 Din categoria femeilor implicate în viaţa publică
pot să facă parte și  oficiali  desemnaţi,  cum ar fi miniștri  de guvern, birocraţi  (la  nivel  de municipiu,
provincie/regiune/ţară),  membri  ai  consiliilor,  instituţiilor,  comisiilor  publice,  membri  ai  sindicatelor,
lideri comunitari și avocaţi.

44 PNUD, 2009a. Alegerile şi prevenirea conflictelor. Ghid pentru analiză, planificare şi programare. P. 4; și PNUD, 2012.
45 PNUD, 2012.
46 Idem.
47 A se vedea, de exemplu, UN Women/Derrick Marco. 2011. A Toolkit for Managing and Preventing Political Violence against
Women (PVAW) in Africa [Set de instrumente pentru gestionarea şi  prevenirea violenţei politice împotriva femeilor (VPÎF) în
Africa]. Nepublicat.
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Încă nu există o definiţie convenită la nivel internaţional referitoare la „violenţa împotriva femeilor în
politică”; totuși, diferite organizaţii și academicieni au început să lucreze la această problemă.48 Întrucât
violenţa  împotriva  femeilor  în  politică  (VÎFP)  împiedică  realizarea  drepturilor  politice,  definiţia  UN
Women provine de la o abordare bazată pe drepturile omului: 

Violenţa împotriva femeilor  în  viaţa politică reprezintă orice act  de violenţă fundamentat pe
diferenţa de gen, care rezultă într-o vătămare sau suferinţă fizică,  sexuală sau psihologică a
femeilor, inclusiv ameninţările cu asemenea acte, împiedicându-le să-şi exercite şi să-şi realizeze
drepturile politice, fie în spaţiu public sau privat, inclusiv dreptul de a vota şi de a deţine funcţii
publice, de a vota în secret şi de a participa în mod liber la campanii, de a se asocia şi de a se
întruni,  de a se bucura de libertatea de opinie  şi  de exprimare. O astfel de violenţă poate fi
comisă de un membru al familiei, de membru al comunităţii sau de către stat.49

Rămâne de datoria statului  de a preveni și  de a răspunde în mod corespunzător și  eficient la toate
formele de violenţă împotriva femeilor în viaţa politică, indiferent de faptul dacă o astfel de violenţă este
comisă de un membru al familiei sau al comunităţii, de un membru al aceluiași partid sau al unui partid
diferit, de un străin sau de un reprezentant al statului.50 

Pornind de la definiţia violenţei împotriva femeilor în politică,  violența împotriva femeilor în alegeri
(VÎFA) este, prin urmare, o formă de violență împotriva femeilor, ce tinde să influențeze realizarea
drepturilor  politice ale femeilor  într-un context  electoral.  Se are  în vedere participarea femeilor  în
calitate de candidate, alegătoare, activiste, susţinătoare de partid, observatoare, funcţionare electorale
sau funcţionare publice.

VÎFA ar  putea  împiedica  femeile  să  candideze  sau  să  câștige  curse  aprige  pentru  funcţii  politice,
descurajându-le să-și exercite dreptul la vot sau pedepsindu-le pentru faptul că sunt active în procesul
electoral.  Astfel  de  acte  pot  fi  de  natură  psihologică,  fizică  sau  sexuală,  presupunând  pierderea
mijloacelor  de  trai,  intimidarea,  agresiunea  fizică  sau  sexuală,  strămutarea  de  la  locul  de  trai,
asasinarea.51 Actele de VÎFA pot avea loc în contextul familiei, al comunităţii sau al statului, în sfera
publică sau privată. În oricare dintre aceste contexte, actele de VÎF devin acte de violenţă electorală în
cazul  în  care  ele  au un impact  negativ asupra  participării  femeilor  la  procesul  electoral  și  asupra
realizării drepturilor politice ale femeilor. 

VÎFA trebuie să fie examinată de sine stătător, întrucât prezintă: victime distincte care sunt vizate pentru
participarea lor electorală pe baza sexului și/sau a genului; făptași distinși cu anumite motive pentru
atacurile  lor;  forme și  metode  distincte  de  violenţă;  locaţii  specifice,  atât  publice,  cât  și  private,  și
consecinţe specifice. 

48 A se vedea, de exemplu, campania NDI „Not the Cost”: https://www.ndi.org/not-the-cost
49 Julie Ballington, 2016. “Turning the Tide on Violence against Women in Politics: How Are We Measuring Up?” [Schimbarea
situaţiei  violenţei  împotriva  femeilor  în  politică:  Cum  putem  măsura  fenomenul?],  prezentat  la  cea  de-a  24-a  ediţie  a
Congresului mondial al Asociaţiei internaţionale de ştiinţe politice. Poznań, Polonia, 23-28 iulie.
50 Suki Beavers, 2016. Corespondenţa cu autorul (Ballington), iunie.
51 ONU, 2006.
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VÎFA apare atunci când femeile sunt supuse violenţei fizice, atacurilor sexuale sau abuzurilor psihologice
care să le împiedice sau să le pedepsească pentru exercitarea drepturilor lor electorale. Victimele VÎFA
pot fi candidatele, susţinătoarele de partide, alegătoarele, membrii familiei candidaţilor. Făptașii pot fi
politicieni, membri ai societăţii sau persoane de rând. În această secţiune vom aborda fiecare dintre cele
trei dimensiuni.

3.1. Violența psihologică

Conform datelor disponibile (a se vedea, de exemplu, tabelul 1), cele mai frecvente forme de violenţă
folosite împotriva femeilor sunt abuzurile psihologice și intimidările. Violenţa psihologică poate fi definită
drept „comportament menit să intimideze și să persecute, luând forma unor ameninţări cu abandon sau
abuz,  închidere  în  casă,  supraveghere,  ameninţări  de  a  lua  custodia  copiilor,  distrugerea  obiectelor,
izolarea, agresiunea verbală și umilinţă constantă”.52

Sub ce forme se întâlnește VÎFA psihologică?
Dintre toate formele de VÎFA, violenţa psihologică este cea mai diversă și mai subtilă. Din ea fac parte
ameninţările  vizibile  de vătămare corporală și  hărţuire a tuturor grupurilor,  inclusiv  a candidaţilor,  a
susţinătorilor de partide, a alegătorilor și a funcţionarilor electorali. Ameninţările implice sau explicite cu
excludere socială, divorţ și respingere pot determina femeile să nu se gândească să candideze la un post,
să  voteze  în  general  sau  să  voteze  împotriva  unui  candidat  preferat  al  unui  clan/familii.  Abuzurile
psihologice le fac pe victime să degradeze, să se descurajeze sau să se rușineze. Ameninţările adesea
conduc la violenţă fizică. 

Ţinta Tipul de VÎFA psihologică Potențialii făptași

Candidați  și
pretendenți

• Hărţuire și agresiune verbală 
• Ameninţări cu vătămare, coerciţie și intimidare pentru retragerea din

cursă  
• Calomnie
• Ameninţare cu divorţ sau coerciţie economică 
• Coerciţie  economică  sau  ameninţarea  cu  stoparea  sprijinului

financiar
• Izolare și marginalizare socială 
• Campanii de zvonuri și alarmare
• Ameninţări  la  adresa familiei,  a  echipei  implicate în campanie și  a

afacerii
• Descrieri negative în mass-media 
• Hărţuire online și cibernetică 
• Şantaj, ameninţări sau sancţiuni morale din partea angajatorului sau

a liderului religios

• Membrii familiei
• Partenerul  intim;

soţia/soţul
• Comunităţile  și

alegătorii
• Liderii  tradiţionali

și/sau religioși 
• Grupurile de tineri
• Membrii  și

susţinătorii
partidelor politice 

• Organele  de
securitate 

• Grupurile  armate
nestatale

52 UN Women. “Glossary of Terms from Programming Essentials and Monitoring and Evaluation Sections ,” Virtual Knowledge
Center to End Violence against Women and Girls  [Glosar de termeni extrași  din secţiunea privind bazele programării  și  din
secţiunea privind monitorizarea şi evaluarea.  Centrul virtual de cunoştinţe pentru combaterea violenţei împotriva femeilor şi
fetelor].
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• Miliţiile
• Candidaţii 
• Alegătorii 
• Funcţionarii

electorali 
• Observatorii

electorali 
• Mass-media  și

jurnaliștii

Alegători • Hărţuire și agresiune verbală 
• Ameninţări  cu  vătămare,  coerciţie  și  intimidare  pentru

exercitarea drepturilor politice  
• Presiune conjugală sau parentală faţă de alegerile politice 
• Forţarea  alegătorului  să  voteze  un  anumit  candidat/votul  în

familie 
• Refuzul de a permite plecarea la vot
• Refuzul rudelor de a sta cu copiii femeilor care pleacă la vot
• Coerciţie sau pedeapsă economică

Susținători
și  activiști
politici

• Hărţuire verbală din cauza preferinţelor politice
• Ameninţări cu vătămare și intimidări 
• Răspândirea de zvonuri sau calomnii
• Sancţiuni  morale  din  partea  angajatorului  sau  a  liderului

religios

Funcționari
și
observatori
electorali,
funcționari
publici

• Ameninţări cu vătămare și intimidări  
• Ameninţări  cu  sancţiuni  de  către  angajator/coerciţie

economică 
• Bătaie de joc și umilire
• Sancţiuni morale din partea unui lider mai în vârstă sau a unui

lider religios

Ca și în cazul altor forme de violenţă împotriva femeilor, violenţa psihologică poate avea loc acasă, în
comunitate,  în  public,  chiar  și  online.  Deși  nu  există  date  despre  prevalenţă  și  incidenţă,  dovezile
anecdotice și cercetările  existente sugerează că majoritatea actelor de violenţă psihologică au loc în
mediul familial. Tot mai multe abuzuri psihologice au loc în mediile online și forumurile publice, inclusiv
pe reţelele de socializare ca Facebook și  Twitter,  și  prin intermediul telefoanelor mobile.  Practic toţi
făptașii de VÎFA comit violenţă psihologică. O femeie îl poate cunoaște foarte bine pe făptașul abuzurilor
psihologice, cum ar fi atunci când membrii familiei, membrii religioși și cei ai comunităţii folosesc acest
grad de cunoștinţă pentru a descuraja sau a constrânge participarea unei femei. Actorii pe care victima
nu-i cunoaște personal, cum ar fi statul, partidele politice și grupurile armate, la fel pot comite abuzuri
psihologice. 

De exemplu, în Pakistan, în timpul alegerilor parlamentare parţiale din regiunea Dirul de Jos, organizate
în mai 2015, niciuna dintre cele 53.000 de alegătoare eligibile nu s-a prezentat la vot. 53 S-a raportat că
„moscheile  au transmis  avertizări  femeilor,  iar  secţiile  de  votare  erau  păzite  de  bărbaţi  înarmaţi  cu
bastoane, care  blocau puţinele femei care  încercau să voteze.”54 Femeile au raportat  că bărbaţii  din
familie nu le-au permis să participe la întruniri politice, au refuzat să discute despre alegeri sau politică
acasă, sau să le permită să meargă la vot.55

53 UN Women Pakistan, 2016.  Creating an Enabling Environment for Women’s Political Participation: Ending violence against
women in political and electoral processes[Crearea unui mediu favorabil pentru participarea femeilor în politică: eradicarea
violenţei împotriva femeilor în procesul politic şi electoral]. Nepublicat.
54 Jon Boone,  2015.  “Women Barred from Voting in Parts  of Pakistan” [Împiedicarea femeilor să voteze în unele părţi  ale
Pakistanului], The Guardian, 29 mai.
55 Sirajuddin, 2015. “PK-95: A Short-Lived Victory for Hopeful Female Voters in Lower Dir” [O victorie de scurtă durată pentru
alegătoarele pline de speranţă în regiunea Dirul de Jos]. Dawn, 18 iunie.
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3.2. Violența fizică

O altă formă comună a VÎFA este violenţa fizică. Aceasta include aplicarea intenţionată a forţei fizice cu
potenţial  de  a  provoca  deces,  vătămare  sau  rănire.  Ea  include,  dar  nu  se  limitează  la,  împingerea,
îmbrâncirea, aruncarea, apucarea, sufocarea, scuturarea, pălmuirea, pocnirea, lovirea, arderea, folosirea
restrângerilor,  a mărimii  sau puterii  corporale împotriva unei  alte persoane, folosirea unei  arme sau
obiect sau ameninţarea cu o astfel de armă sau obiect.56 Poate include și răpirea și detenţia arbitrară,
bătaia, aruncarea cu pietre, abandonarea sau strămutarea fizică. 

Sub ce forme se întâlnește VÎFA fizică? 
Violenţa fizică vizează femeile în calitate de candidate, alegătoare, activiste și funcţionare electorale. Atât
organele de stat, cât și actorii politici pot să recurgă la violenţă fizică pentru a reprima alegătorii sau
partidele și  candidaţii  rivali.  Alegătorii,  la  fel,  aplică violenţa fizică,  așa cum fac și  cetăţenii  de rând,
inclusiv soţii și membrii de familie care încearcă să reprime implicarea femeilor în alegeri.

Ţinta Tipul de VÎFA fizică Potențialii făptași

Candidați și pretendenți • Crimă și tentativă de crimă
• Bătăi, atacuri, agresiuni și vătămare corporală
• Vătămare fizică și intimidare pentru retragerea

din cursă sau politică
• Detenţie arbitrară sau răpire 
• Abuz și tortură
• Furt al bunurilor
• Vătămare  sau  abuz  împotriva  membrilor

familiei și membrilor de campanie

• Membrii familiei;
• Partenerul intim, 

soţul/soţia
• Comunităţile și 

alegătorii
• Grupurile de tineri și 

miliţia 
• Membrii și susţinătorii

partidelor politice 
• Grupurile armate 

nestatale
• Organele de 

securitate
• Candidaţii
• Alegătorii
• Funcţionarii electorali
• Observatorii electorali

Alegători • Atacuri fizice asupra grupurilor vizate
• Arest și detenţie arbitrară
• Abuz fizic asupra alegerii alegătorilor
• Bătăi, atacuri, agresiuni și vătămare corporală
• Împiedicare  fizică  de  a  accesa  locurile  de

înregistrare sau votare

Susținători  sau  activiști
ai partidelor politice

• Ciocniri între grupuri
• Dispersarea violentă a protestelor
• Violenţă în cadrul și în afara partidelor
• Bătăi, atacuri, agresiuni și vătămare corporală

56 UN Women. “Glossary of Terms from Programming Essentials and Monitoring and Evaluation Sections”  [Glosar de termeni
extrași din secţiunea privind bazele programării și din secţiunea privind monitorizarea şi evaluarea].
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• Detenţie arbitrară
Funcționari  și
observatori electorali,
funcționari publici

• Atacuri fizice
• Ameninţări cu vătămare și intimidări  
• Furt al bunurilor

Violenţa fizică poate avea loc la toate nivelurile, inclusiv acasă, în comunitate și în public, cel mai vizibil
fiind în spaţiile publice: mitinguri, întruniri, instruiri legate de campanie, și atunci când candidaţii încep să
facă campanie de la ușă la ușă. De asemenea, ea poate avea loc în mediile instituţionale, cum ar fi oficiile
partidelor politice, organele de management electoral (OME), la secţiile de votare și în alte spaţii civice.
Violenţa fizică este comună tuturor făptașilor, deși intensitatea sa atinge cote maxime între partidele
politice  rivale.  Amploarea  violenţei  în  familie  din  motive  electorale,  în  toate  formele  sale,  inclusiv
violenţa fizică, nu este în prezent documentată, dar se crede că este una substanţială. Cea mai extremă
formă de VÎFA este omorul și asasinarea. 

În Libia, în anul 2014, Salwa Bugaighis, lider al mișcării feministe, a fost asasinată când a mers să voteze
la alegerile generale din ţară.57 În Irak, în anul 2015, Organizaţia Naţiunilor Unite a atenţionat despre
faptul că „femeile cu studii, femeile specialiste, în special cele care au candidat în alegerile pentru funcţii
publice” sunt foarte mult expuse riscului de a fi executate de militanţi.58

3.3. Violența sexuală
Deși rareori este recunoscută și deseori dificil de documentat, violenţa sexuală este practicată în mod
explicit  în  cadrul  VÎFA.59 Violenţa  sexuală  include  orice  act  sexual  fără  consimţământ,  încercare  de
realizare a unui act sexual, comentarii sau avansuri sexuale nedorite, acţiuni de traficare, sau alt gen de
acţiuni îndreptate împotriva sexualităţii  unei  persoane de către o altă persoană, indiferent de relaţia
acesteia cu victima și în orice cadru, inclusiv, dar nelimitându-se la mediul familial și locul de muncă60. 

Sub ce forme se întâlnește VÎFA sexuală? 
Violenţa  sexuală  include  agresiunea,  abuzul,  hărţuirea  sexuală  și  violul.  Ameninţările  și  agresiunile
sexuale pot apărea atât în circumstanţele publice, cât și în cele private. Referindu-ne la spaţiul privat,
abuzul sexual poate avea loc atunci când femeile au opinii politice diferite de cele ale soţilor sau ale
familiei, sau când încearcă să spargă rolurile tradiţionale căutând să obţină o funcţie publică. Într-adevăr,
în unele contexte ale inegalităţii extreme de gen și ale VBG semnificativă, tensiunile și intensităţile din
timpul unei perioade electorale în general pot declanșa mai multe acte de violenţă sexuală, care nu au
neapărat legătură cu opiniile sau participarea politică a femeilor. S-a recurs la viol drept armă a VÎFA.
Violenţa sexuală poate fi oportunistă în timpul agitaţiilor electorale sau instrumentale, adică „se referă la
dezmembrarea  generală  a  legislaţiei  și  a  ordinii  și  la  creșterea  criminalităţii  de  tot  felul”,61 sau
instrumentală, menită să degradeze sau să slăbească adversarul.

57 Chris Stephen, 2014. “Libya in shock after murder of human rights activist Salwa Bugaighis” [Libia aflată în stare de șoc după 
asasinarea activistei pentru drepturile omului, Salwa Bugaighis]. The Guardian, 26 iunie.
58 Samuel Smith, 2015. “UN: ISIS Killing Educated Women, Especially Politicians” [ONU: ISIS omoară femeile cu studii, mai ales 
politicienele]. Christian Post.
59 PNUD, 2012.
60 UN Women. “Glossary of Terms from Programming Essentials and Monitoring and Evaluation Sections” [Glosar de termeni
extrași din secţiunea privind bazele programării și din secţiunea privind monitorizarea şi evaluarea].
61 Muthoni Wanyeki, 2008. “Lessons from Kenya: Women and the Post-Election Violence” [Lecţii din Kenya: femeile și violenţa
post-electorală], Feminist Africa.
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Ţinta Tipul de VÎFA sexuală Potențialii făptași

Candidați  și
pretendenți

• Avansuri sexuale nedorite sau solicitarea unor favoruri 
sexuale într-un context politic

• Comportament sau gesturi verbale sau fizice de natură 
sexuală 

• Agresiune sexuală și viol (de un membru al familie sau actor 
public)

• Hărţuire sexuală
• Comportament  verbal  sau  fizic  de  natură  sexuală  care

influenţează capacitatea cuiva de a participa în politică (de
ex. să candideze la o funcţie, să participe la o campanie)

• Comportament de natură sexuală de la care se poate aștepta
sau care poate fi perceput, în mod rezonabil, să ofenseze sau
să umilească femeile care își exercită drepturile politice

• Exploatare  sexuală,  precum abuzul  real  sau  intenţionat  de
poziţie de vulnerabilitate, putere sau încredere diferenţiată,
în scopuri de natură sexuală, inclusiv obţinerea de beneficii
financiare  sau  politice  în  urma  exploatării  sexuale  a  altei
persoane62

• Membrii familiei
• Partenerul intim, 

soţul/soţia
• Comunităţile și 

alegătorii
• Liderii tradiţionali 

și/sau religioși
• Grupurile de tineri 
• Membrii și 

susţinătorii 
partidelor politice

• Grupurile armate 
nestatale

• Organele de 
securitate 

• Funcţionarii 
electorali

Alegători • Avansuri  sexuale  nedorite  sau  solicitarea  unor  favoruri
sexuale care afectează capacitatea alegătorilor de a participa
în mod liber la activităţi politice

• Agresiune sau hărţuire sexuală, inclusiv la secţiile de votare
sau la oficiile de înregistrare 

• Violul  din  motive  politice,  folosit  ca  și  instrument  pentru
monitorizarea,  intimidarea,  umilirea  și  privarea alegătorilor
de dreptul de vot

• Comportament  verbal  sau  fizic  de  natură  sexuală  care
influenţează capacitatea cuiva de a participa în politică

Susținători
și  activiști
politici

• Agresiune sau hărţuire sexuală la demonstraţii sau locurile 
unde au loc campaniile

• Orice avansuri sexuale nedorite sau solicitarea unor favoruri
sexuale într-un context politic

Funcționari
și
observatori
electorali,
funcționari
publici

• Orice avansuri sexuale nedorite sau solicitarea unor favoruri
sexuale într-un context politic

• Agresiune sau hărţuire sexuală faţă de lucrătorii electorali
• Exploatare sexuală sau orice contact sexual între un specialist

de serviciu, cum ar fi un lucrător electoral sau un agent care
se ocupă de înregistrarea alegătorilor, și un client, cum ar fi

62 SG Bulletin.
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un alegător sau candidat

Violul sau alte manifestări de violenţă sexuală în cupluri au loc aproape întotdeauna acasă, drept metodă
de a controla alegerea sau participarea politică a femeilor. Pe de altă parte, violenţa sexuală comisă de
către străini (miliţie, poliţie etc.) are loc adesea în public. Se poate întâmpla în câmpuri, la locurile de
întrunire, la secţiile de votare, pe stradă sau în transportul public, luând forma unor agresiuni, hărţuiri
sau chiar viol în timpul evenimentelor politice publice. În acest caz, violenţa sexuală este o descurajare
enormă pentru femei de a participa la demonstraţii și de a-și exprima opiniile. 

Violenţa  sexuală  în  public  este  adesea  atribuită  militarilor,  poliţiei  și  participanţilor  la  evenimente
politice, de ex. hărţuirea sexuală în cadrul partidelor și în afara lor. De exemplu, în Kenya, în anul 2009,
aproape 35.000 de cetăţeni au fost strămutaţi din cauza violenţelor post-electorale, atunci fiind raportate
cazuri  când  femeile  și  fetele  strămutate  întreţineau  relaţii  sexuale  cu  lucrătorii  voluntari  și  cei  din
securitatea oficială în schimbul unor produse și securitate, precum și alte cazuri de violenţă sexuală în
rândul persoanelor strămutate intern în lagăre.63 În Nairobi, la spitalul pentru femei a fost raportată o
creștere de trei ori a cazurilor de violenţă sexuală, în special viol, în timpul violenţei post-electorale. 64 Şi
în Zimbabwe, în perioada 2008-2009, „femei de toate vârstele, vizate pentru apartenenţa lor politică,
erau răpite de la locul lor de muncă sau de acasă, violate, torturate și bătute în centre secrete de tortură.
Se estimează că, din mai până în iulie 2008, grupurile sancţionate de stat au violat peste 2.000 de femei
și fete”.65

63 Wanyeki, 2008.
64 Idem.
65 RAU, 2009. “Hear Us – Zimbabwean Women Affected by Political Violence Speak Out” [Ascultaţi-ne: femeile din Zimbabwe,
afectate de violenţa politică, vorbesc]. TheHub, 4 mai, citat în PNUD, 2012.
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În această secţiune am prezentat diferite tipuri de VÎFA, am analizat prevalenţa și incidenţa sa, și am
determinat care sunt, în general, victimele și făptașii acestei forme distincte de violenţă.

4.1. Datele disponibile

În seturile standard de date privind violenţa electorală nu se reflectă prea mult dimensiunea de gen și,
prin urmare, nu putem să avem prea multe date despre VÎFA. Aceasta presupune că o mare parte din
cazurile de violenţă din motive electorale, cu care s-au confruntat femeile, nu au fost documentate. În
plus, absenţa unei definiţii a VÎFA, convenite la scară largă, și a unor indicatori cu care să fie măsurată
denotă lipsa de date sistematice colectate la nivel naţional, regional sau global.

În pofida datelor limitate, autorii diferitor studii sugerează că VÎFA este foarte mult răspândită în toate
ţările și regiunile lumii. Potrivit datelor dezagregate după sex ale singurului studiu internaţional disponibil
până acum, studiu în care au fost  comparate peste 2.000 de acte de violenţă electorală în 6 ţări  în
perioada 2006-2010, în aproape 40% dintre toate actele de violenţă electorală victime erau femeile. 66

Totuși, se presupune că prevalenţa acesteia ar fi cu mult mai mare de 40%, întrucât autorii studiului nu
au colectat date care să cuprindă gama completă a formelor de violenţă cu care se confruntă femeile,
inclusiv actele de violenţă din sfera privată (cum ar fi împiedicarea de către un partener sau de un alt
membru al familiei de a părăsi casa pentru a merge la vot), agresiunea sexuală din motive politice sau
abuzul psihologic diferenţiat în funcţie de sex. 

Într-un studiu recent privind subiectul conex al femeilor în parlament s-a constatat un nivel îngrijorător
de violenţă psihologică – cea mai răspândită formă de violenţă, care afecta 81,8% dintre respondenţii din
toate  ţările  și  regiunile.  Din  numărul  total  de  raportări  legate  de  violenţa  psihologică,  44,4% dintre
respondenţi au menţionat că au fost ameninţaţi cu moarte, viol, bătaie sau răpire pe durata mandatului
în parlament.67

Tipurile de violenţă electorală cu care se confruntă femeile și frecvenţa cu care au loc astfel de acte de
violenţă sunt  cu totul  diferite de cele cu care  se confruntă bărbaţii.  Chiar dacă femeile implicate în
procesul electoral se confruntă și cu violenţă fizică, violenţa politică la adresa lor este de cele mai multe
ori de natură psihologică sau sexuală.68 Conform cercetărilor, femeile s-au confruntat cu o treime din
numărul atacurilor fizice directe suferite de bărbaţi, în timp ce pericolul ca ele să fie supuse violenţei
psihologice era de trei ori mai mare.69 Aceasta demonstrează că violenţa din motive electorale, cu care se
confruntă femeile, este foarte diferită de cea cu care se confruntă bărbaţii. Femeile au mai multe șanse
să se confrunte cu violenţă înșelătoare bazată pe frică: frica pentru siguranţa personală și a celor dragi,
frica de respingere socială și atacuri la adresa caracterului moral și a încrederii în sine. În plus, există o
probabilitate mai mare ca ele să se confrunte cu hărţuiri sexuale în cadrul partidelor politice din care fac
66 Bardall/IFES, 2011. Identificarea incidentelor de violenţă s-a bazat pe o definiţie a violenţei electorale neutră la dimensiunea
de gen. Iată de ce nu au fost identificate forme de violenţă sexuală și alte violenţe diferenţiate în funcţie de gen.
67 UIP, 2016b. Sexism, harassment and violence against women parliamentarians [Sexismul, hărţuirea şi violenţa împotriva 
femeilor în parlament]. http://www.ipu.org/pdf/publications/issuesbrief-e.pdf
68 Bardall/IFES, 2011.
69 Idem. Conform datelor obţinute în urma studiului, 32% dintre toate actele de violenţă electorală comise împotriva femeilor au
fost acte de violenţă psihologică, comparativ cu doar 9% în cazul bărbaţilor. În schimb, 34% dintre actele violente împotriva
bărbaţilor au reprezentat vătămări fizice, comparativ cu doar 9% în cazul femeilor.

4. Domeniul de aplicare al VÎFA
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parte sau să fie umilite într-un mod sexualizat, de exemplu, să se aștepte de la ele îndeplinirea unor
favoruri sexuale. Aceasta este o particularitate a VÎFA. 

Tabelul 1: Distribuția proporțională a formelor de violență electorală în rândul bărbaților și femeilor 
(2006-2010)70

Sexual Assualt

Kidnapping/Threat of Kidnapping

Jail & Arbitrary Detention

Other 

Group Clashes

Destruction of Property & Theft

Physical Harm (incl. Murder)

Psychological Abuse & Assault

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

0%

3%

3%

2%

15%

13%

51%

21%

0%

3%

7%

8%

9%

11%

14%

49%

Formele violen'ei electorale 
Distribuţia incidentelor de violenţă electorală cu care s-au confruntat bărbaţii și femeile

% Male Victims % Female Victims

Notă: În  tabel  este  prezentată  distribuţia  proporţională  a  incidentelor  diferitor  forme de  violenţă  electorală  cu  care  s-au
confruntat bărbaţii și femeile. Informaţiile privind agresiunile sexuale nu au fost distinse de alte forme de vătămare fizică. Printre
ţări se numără: Guyana 2006; Bangladesh 2006-2007; Timorul de Est 2007; Nepal 2007-2008; 2008; Burundi 2010; și Guineea
2010.
[notă de structură: s-a exclus rândul cu agresiune sexuală, întrucât nu au fost urmărite datele conexe]

Ca să putem înţelege pe deplin amploarea VÎFA, trebuie să privim dincolo de rapoartele publice și să
luăm în considerare și incidentele care au loc acasă și în comunitate – incidente care nu sunt raportate în
mod oficial. Se estimează, în baza datelor disponibile, că cea mai mare pondere a VÎF în general (adică
cea  care  nu  este  specifică  alegerilor)  are  loc  acasă.  Rareori  documentate  cu ajutorul  unor  mijloace
oficiale,  actele  de  VÎFA  care  au  loc  acasă  sunt  deseori  comunicate  verbal  și  înregistrate  de  către
observatorii  electorali,  agenţii  electorali  și  surse  comunitare,  mai  degrabă  decât  prin  intermediul
rapoartelor oficiale ale poliţiei și spitalelor sau al instituţiilor de mass-media.71 VÎFA apare, de asemenea,
în locuri  distincte, cum ar fi în circumscripţiile electorale unde este o luptă aprigă între candidate și
candidaţi, femeile implicate în campanii în zone tradiţionale sau conservatoare, sau în locurile unde sunt
prezente grupări armate, printre alţi factori.72

70Idem.  În  tabel  este  prezentată  distribuţia  proporţională  a  incidentelor  diferitor  forme  de  violenţă  electorală  în  rândul
bărbaţilor și femeilor. Informaţiile privind agresiunile sexuale nu au fost distinse de alte forme de vătămare fizică.
71 Idem.
72 PNUD, 2012.
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4.2. Cine sunt victimele VÎFA?

Toate femeile  care sunt  părţi  interesate în alegeri,  mai ales alegătoarele,  candidatele,  susţinătoarele
partidelor  politice,  personalul  implicat  în  campanie,  personalul  de  campanie,  funcţionarele  alese  și
funcţionarele  mass-media,  sunt  potenţiale  victime  ale  VÎFA.  Întrucât  nu  există  date  fiabile  privind
numărul victimelor și al făptașilor actelor de VÎFA, în secțiunea dată am utilizat foarte mult dovezile
anecdotice pentru a oferi exemple în această privință.

Femeile  pot  fi  victime  ale  violenţei  electorale  din  întâmplare  sau  intenţionat.  Revoltele,  răscoalele,
atacurile cu dispozitive explozive în locurile publice, strămutările la scară largă și creșterea generală a
numărului de infracţiuni violente și a instabilităţii legate de alegeri uneori afectează, fără discriminare,
atât femeile, cât și bărbaţii. Acestea sunt  formele indirecte  ale VÎFA, întrucât ele nu vizează femeile în
mod explicit  din cauza sexului  sau din motive legate de gen în raport cu politica.  Este important să
recunoaștem aceste  forme de violenţă  –  ele afectează femeile  în moduri  diferite  și  cu o  intensitate
diferită în raport cu bărbaţii, efectul lor final fiind de a împiedica femeile să-și exercite drepturile politice.
Acest lucru este uneori descris ca „violenţă electorală diferenţiată în funcţie de gen”.73

Formele  directe ale  VÎFA includ atacuri  care  se  deosebesc  prin  faptul  că împiedică  sau manipulează
intenţionat  participarea  femeilor  sau  le  perpetuează  subordonarea.  Uneori  sunt  definite  ca  violenţă
politică bazată pe gen sau din motive de gen.74 În acest ghid am analizat formele directe de violenţă din
motive de gen.

Alegătoarele 
Alegătoarele, care constituie peste jumătate din numărul alegătorilor în majoritatea ţărilor, sunt ţinte
comune ale violenţei din motive electorale. Scopul violenţei care vizează alegătoarele – fie în perioada de
înregistrare, la secţiile de votare, acasă sau la alte activităţi de angajament civic – este de a le descuraja
să se înregistreze pentru a vota, să voteze de sine stătător,  să participe la mitinguri  sau evenimente
politice, să se prezinte la secţia de votarea în ziua votării, de a le influenţa alegerea sau de a le pedepsi
ulterior pentru oricare dintre acţiunile date (scopul este, de asemenea, de a le împiedica participarea
ulterioară în politică). În Pakistan, de exemplu, în urma unui studiu realizat în anul 2016 s-a demonstrat
că VÎFA a fost unul dintre principalii  factori  ai ratelor scăzute de înregistrare a femeilor în raport cu
bărbaţii.75 Ameninţarea femeilor cu violenţă fizică și situaţia periculoasă a siguranţei din multe părţi ale
ţării au limitat accesul femeilor la secţiile de votare. Potrivit statisticilor Comisiei Electorale din Pakistan,
la alegerile din anul 2013 au existat aproape 800 de secţii de votare unde prezenţa la vot a femeilor a
fost mai mică de 10%, iar în unele părţi ale provinciei Balochistan, prezenţa la vot a femeilor a fost de
2,9%.76 În  Afganistan,  în  timpul  alegerilor  din  anul  2009,  femeile  au  devenit  victime  ale  actelor  de
violenţă extremistă, din cauza cărora peste 650 de secţii de votare, mai ales din regiunile din sud și sud-
est, nu s-au deschis. Talibanii au distribuit așa-zisele „scrisori nocturne”, ameninţând să taie degetele

73 Gabrielle Bardall,  2016.  “Gender-Based Distinctions and Motivations in Political  Violence.” In Voices, Votes and Violence:
Essays on Selected Dynamics of Electoral Authoritarianism [Distincţiile și motivările bazate pe gen în violenţa politică.  În Voci,
voturi  şi  violenţă:  eseuri  privind dinamica selectată a autoritarismului  electoral].  Universitatea din Montreal.  A se vedea și
Gabrielle Bardall, Elin Bjarnegård și JenniferPiscopo, urmează să fie publicat în 2017.
74 Idem.
75 UN Women Pakistan, 2016.
76 Idem.
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celor care vor fi observaţi cu amprente electorale (dovezi că o persoană a votat). Țintele acestei violenţe
au fost femeile.77

De asemenea, femeile pot fi forţate, prin votul în familie, să voteze împotriva convingerilor personale. În
general, votul în familie se referă la situaţia când capul familiei (deseori bărbatul) influenţează votul altor
membri ai familiei.  Este o practică comună în zonele unde există o tradiţie de structuri obișnuite de
familie.78 Votul în familie poate preveni femeile să voteze individual sau să fie influenţate de o așteptare
culturală puternică de a-și asculta soţul sau tatăl și de a vota candidatul sau partidul pe care li s-a spus
să-l voteze. Votul în familie  poate fi impus prin constrângere și  intimidare, inclusiv prin ameninţarea
femeilor cu divorţ. În Tanzania, într-un raport realizat în anul 2015 era menţionat că mai mulţi bărbaţi
ameninţau femeile pe care le vedeau mergând la vot, unor fiindu-le prea frică să-și mai exercite dreptul
de vot.79 Într-un  raport emis de Platforma transpartinică a femeilor din Tanzania (TWCP),  în care s-a
monitorizat  VÎFA în același  an, au fost  confirmate incidentele de violenţă comise împotriva femeilor
pentru opinii politice diferite de cele ale soţilor, familiilor și/sau comunităţilor: unele femei le-au declarat
observatorilor că membrii familiei le-au confiscat cartelele de vot; altele au raportat că au fost bătute de
soţi pentru că susţineau candidaţi pe care ei nu îi preferau; unele au raportat că au fost presate de soţi,
fraţi și fii să voteze pentru un anumit candidat; iar în unele cazuri, soţii au votat în locul soţiilor sub
pretextul că ultimele erau analfabete.80

Votul în familie poate să apară și în culturile unde se crede că ar fi o rușine pentru bărbat dacă femeile
din familia sa au votat pentru un candidat cu care el nu este de acord. De asemenea, sunt valabile și
cazurile când femeilor li  se spune că este păcat sau motiv de pedeapsă corporală,  divorţ,  excludere
socială și pierderea posibilă a drepturilor părintești dacă vor vota altfel decât li s-a spus. 81 De exemplu,
într-un studiu  realizat  în  Pakistan  în  anul  2016  s-a  constatat  că  femeile  erau deseori  constrânse  de
tradiţie, de legăturile tribale și familiale, precum și de dependenţa lor economică de bărbaţii familiei.82

Prin urmare, era de așteptat ca ele să voteze în funcţie de preferinţa clanului masculin și a capilor de
gospodărie (votul în familie).83 Pentru multe femei din Pakistan, decizia pentru cine să voteze este deja
luată de bărbaţii din familie și/sau comunitate. În cazul multor familii cu venituri mici, bărbaţilor li se pot
oferi  beneficii  sau pot fi ameninţaţi  cu represalii  pentru a garanta că toată familia votează pentru o
anumit partid sau candidat.84 Mai mult decât atât, în multe contexte, femeile (și bărbaţii) pot să nu aibă
încredere în secretul votului, prin urmare nici nu îndrăznesc să voteze altfel decât li s-a spus.  

Candidatele și pretendentele
VÎFA vizează frecvent femeile în calitate de candidate electorale sau cele care pretind să candideze la
anumite funcţii. Comparativ cu bărbaţii, femeile candidate sunt deseori vulnerabile la violenţă întrucât
77 Ms. Magazine, 2009. “Women’s Fingers Cut Off in Afghan Election Violence” [În timpul violenţelor electorale din Afganistan,
degetele femeilor erau tăiate]. Feminist Wire, 24 august, citat în PNUD, 2012.
78 Extras din PNUD/UN Women, 2015.
79 IRI,  2015.  Tanzania  National  Elections  Gender  Assessment  [Evaluarea  de  gen  a  alegerilor  naţionale  din  Tanzania] ,  25
octombrie. P. 14.
80 Negrao, Sara, 2017. “Monitoring, Mitigating and Responding to Violence Against Women during Elections (VAWE) Experience
of UN Women Tanzania in the 2015 General Elections” [Monitorizarea, mitigarea și reacţia la violenţa împotriva femeilor în
timpul alegerilor (VÎFA). Experienţa UN Women Tanzania la alegerile generale din 2015]. Prezentat la conferinţa organizată de
Institutul Eagleton, Universitatea Rutgers, pe tema Rezistenţa faţă de conducerea politică a femeilor: teorii, date, soluţii, New
Brunswick, New Jersey, SUA, 22-26 mai 2017.
81 PNUD/UN Women, 2015.
82 UN Women Pakistan, 2016.
83 Xavier Gine. “Evidence from a Voter Awareness Campaign in Pakistan” [Dovezi de la o campanie de sensibilizare a alegătorilor
în Pakistan]. Banca Mondială, prezentate la Conferinţa „Impact şi politici”, Bangkok.
84 UN Women Pakistan, 2016.
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ele dispun, în general, de mai puţine reţele sociale și sisteme de finanţare politică care să le susţină
candidaturile,85 fiind mai predispuse să se confrunte cu discriminare bazată pe gen. Ele ar putea avea mai
puţine relaţii influente în funcţiile de conducere sau acces la factorii de decizie care să le protejeze de
eventualele prejudicii. Forţele de securitate naţională sau aparatele legale pot să nu recunoască formele
de violenţă la care sunt supuse, să nu poată sau să nu dorească să reacţioneze la astfel de acte. 

Exemple de violență ce vizează candidatele:

 În Kenya, candidatele deseori cad pradă VÎFA. O deputată a remarcat că „cele mai mari cheltuieli
pentru femeile care candidează pentru o poziţie în parlamentul Kenyei este securitatea non-stop,
necesară din cauza pericolului  de viol – o tactică comună de intimidare”.86 O altă candidată a
declarat că a fost bătută pentru intenţia de a participa la alegeri și că „zilnic purta cu ea cuţite
ascunse și câte două perechi de colanţi sub rochii, astfel încât să aibă la dispoziţie mai mult timp
ca să ţipe în timpul unei  tentative de viol”.  Ea a mai adăugat că „violenţa împotriva femeilor
pretendente la funcţii politice presupune, de asemenea, abuz verbal, bătăi, răpiri și ameninţări cu
moartea”.87

 În Mexic, la alegerile din 2015, problema VÎFA a fost adusă în centrul atenţiei. Organizaţiile civile
au documentat cazuri în care candidatele au fost violate, șantajate, hărţuite și agresate sexual,
omorâte, bătute și torturate. Din cauza numărului tot mai mare de plângeri pe motive de violenţă
și  discriminare  împotriva  candidatelor,  Senatul  a  solicitat  Institutului  naţional  electoral  (INE)  și
Consiliului  naţional  pentru  prevenirea  și  eliminarea  discriminării  (CONAPRED)  să  intervină  cu
acţiuni în acest sens. A fost lansat un apel pentru întreprinderea unor acţiuni urgente, iar INE și
CONAPRED au elaborat un „Ghid pentru acţiuni publice: alegeri fără discriminare”.88

 În Pakistan, câteva oficiale alese și candidate, intervievate după alegerile din 2013, au declarat că
s-au confruntat cu intimidări, defăimări, calomnii și anunţuri false precum că o candidată s-a retras
din cursa electorală în favoarea unui candidat. Ele au menţionat, de asemenea, că membrii de sex
masculin din familia femeii candidat au primit ameninţări sau li s-au oferit bani pentru ca femeia
să se retragă din cursa electorală. În urma interviurilor s-a constatat că cele mai răspândite forme
de  violenţă  împotriva  candidatelor  și  politicienelor  erau  așteptările  unor  servicii  sexuale  sau
ameninţările cu violenţă fizică și moarte.89

 În  Zimbabwe,  potrivit  unei  sinteze  de politici  elaborată  în  2015 de Reţeaua  pentru susţinere

85 Julie Ballington și Muriel Kahane, 2014. “Women in Politics: Financing for Gender Equality” [Femeile în politică: finanţarea
egalităţii de gen]. În International IDEA,  Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance
[Finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale. Ghid privind finanţarea politică]. Stockholm.
86 Potrivit deputatei în Parlamentul Kenyan,  Phoebe Asiyo. Citat în Swanee Hunt, 2007. "Let Women Rule“ [Lăsaţi femeile să
conducă], Politics and Society, mai/iunie.
87 Potrivit Mary Okumu, citat în Hunt, 2007.
88 Pentru mai multe informaţii, a se vedea INE și alţii, 2016. “Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres.”
Ciudad de México; și SEGOB/CONAPRED, 2016. Guía para la Acción Pública: Elecciones sin discriminación. Ciudad de México. 
89 UN Women Pakistan, 2016.
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electorală din Zimbabwe, cel mai mare obstacol în calea participării  candidatelor la alegeri era
frica de violenţă și victimizarea. În plus, femeile implicate în viaţa politică erau privite negativ ca
fiind „prea libere, ordinare și lipsite de rafinament – calităţi  pe care trebuie să le aibă femeile
respectabile”. Unele femei au declarat că permanent erau supuse hărţuirilor sexuale în activitatea
lor politică și electorală.90

De foarte  multe  ori,  femeile  candidaţi  se  pot  simţi  izolate  în  eforturile  lor  de  a  face  faţă  violenţei
electorale. Conform unui studiu realizat în anul 2008 în Nepal, este puţin probabil ca femeile candidate
să fie conștiente de actele de violenţă cu care se confruntă alte femei implicate în politică. Datele din
studiu arată că din cele 117 candidate intervievate, 82% s-au arătat indiferente faţă de alte femei care se
confruntă cu orice formă de violenţă.91 Acest lucru a fost valabil mai ales pentru candidatele cu mai puţin
de un an de experienţă politică. Aceasta se datorează faptului că „în majoritatea cazurilor, femeile sunt
convinse să-și  înăbușe sentimentele  de a servi  «binelui  suprem» și  de a «păstra  reputaţia  familiilor
lor»”.92 De asemenea, în Nepal nu există o acoperire a VÎFA în mass-media, iar publicul duce lipsă de o
conștientizare generală a problemei.  Împreună, aceste tendinţe întăresc izolarea și  cultura tăcerii  din
jurul experienţelor de VÎFA ale candidatelor, ceea ce exacerbează, la rândul său, potenţialul de intimidare
și de teamă.

Susținătoarele politice și personalul de campanie 
Susţinătoarele  partidelor  politice  și  personalul  de  campanie  sunt,  de  asemenea,  ţinte  ale  VÎFA.93

Susţinătoarele de partide pot fi vizate atât în locurile publice (mitinguri, marșuri și întâlniri de campanie),
cât și în cele private din motiv că fac campanie pentru candidate și pentru că apără opinii politice care
diferă de cele ale partenerilor intimi, ale familiilor sau ale clanurilor. De exemplu, în timpul alegerilor
parlamentare care s-au desfășurat în 2010 în Afghanistan, zece persoane implicate în campania pentru o
candidată și deputată în exerciţiu au fost răpite cu scopul de a o forţa să se retragă din cursă.  Cinci
persoane au fost eliberate, iar altele cinci au fost împușcate și omorâte.94

Funcționarele electorale și personalul electoral 
Perpetuarea unei culturi a sexismului și violenţei prin hărţuiri sexuale și/sau alte agresiuni bazate pe gen
împotriva femeilor implicate în viaţa publică poate, în general, să descurajeze femeile să candideze la
funcţii publice sau de alt gen (cum ar fi într-un OME sau minister). Printre ele se numără femeile angajate
la OME, lucrătorii electorali, membrii comisiei OME, birocraţii guvernamentali sau funcţionarii publici (la
nivel de municipiu, provincie sau ţară), ba chiar și observatorii electorali. Cultura de la locul de muncă nu
ar trebui să permită discriminarea oricărui angajat, mai ales discriminarea bazată pe gen sau ameninţări
și hărţuiri. În anul 2008, fosta șefă a Comisiei Electorale Centrale din Kârgâzstan și-a dat demisia după ce
a primit ameninţări la adresa siguranţei sale și după ce a îndurat o dinamică a puterii cu fiul președintelui
din acea perioadă. În declaraţiile sale ea a menţionat că el a înjurat-o și i-a ameninţat siguranţa.95

90 ZESN, 2015. Policy Brief: Challenges in Attaining Gender Balance in Elections in Zimbabwe [Provocările din calea realizării unui
echilibru  de  gen  în  alegerile  din  Zimbabwe.  Sinteză  de  politici].  http://www.zesn.org.zw/wp-
content/uploads/2016/10/policybrief.pdf
91 SAPI/International  IDEA,  2008.  Women,  Representation  and  Violence:  Exploring  Constituent  Assembly  Election  in  Nepal
[Femeile, reprezentarea şi violenţa: Examinarea alegerii Adunării constituante în Nepal]. August.
92 Idem.
93 PNUD, 2012.
94 BBC  News,  2010.  “Kidnapped  Workers  for  Afghan  Female  MP  Found  Dead”  [Persoanele  răpite  în  cazul  deputatei  în
Parlamentul afgan au fost găsite moarte]. 29 august.
95 GenderStan, 2008. Female head of Kyrgyz Central Election Commission resigns over threats [Șefa Comisiei Electorale Centrale 
din Kârgâstan a demisionat în urma unor ameninţări]. Septembrie.
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Ar putea fi necesar ca OME să ia măsuri pentru a proteja lucrătorii electorali în timp ce-și îndeplinesc
sarcinile, în special cei implicaţi în înregistrarea activă a alegătorilor sau care lucrează în ziua votării, mai
ales în zonele tradiţionale sau conservatoare unde mobilitatea femeilor poate fi limitată. De exemplu, în
Afghanistan  în  anul  2004,  talibanii  au  bombardat  un  autobuz  care  transporta  femei  afgane  pentru
înregistrarea la vot în 2004, omorând două femei care lucrau pentru organul electoral ONU-Afganistan și
rănind nouă femei lucrători electorali și doi copii.96

Femeile care ocupă funcții politice
VÎF apare la toate etapele ciclului electoral și în diferite domenii, inclusiv în perioada post-electorală,
odată ce femeile alese își ocupă locurile în legislativ. Această dimensiune este de asemenea numită și
violenţă împotriva femeilor în politică (VÎFP). Scopul acestei violenţe este de a reduce la tăcere vocile
femeilor în organele de luare a deciziilor prin împiedicarea lor de a-și exercita mandatele politice, de a
tinde  să  ocupe  funcţii  de  conducere  în  legislativ,  prin  forţarea  să  demisioneze  înainte  de  expirarea
mandatului, prin descurajarea de a participa la sesiunile parlamentare, prin excluderea și marginalizarea
lor în cadrul parlamentului și comitetului, și obligarea să nu candideze pentru re-alegere. Această formă
de violenţă poate afecta și femeile care ocupă funcţii politice asociate, cum ar fi personalul parlamentar
și  stagiarii.  Violenţa  împotriva  femeilor  în  politică  deseori  apare  deoarece  femeile  sunt  văzute  ca
potenţiale ameninţări la adresa bazei tradiţionale a puterii și a status quo-ului masculin.97

Exemple de violență ce vizează politicienele:

 În Australia, experienţele prin care a trecut fosta prim-ministră a Australiei, Julia Gillard, au ajuns
să simbolizeze abuzurile sexuale cu care se confruntă zilnic femeile în viaţa publică. În discursul pe
care l-a ţinut în Parlament în anul 2012 „Sexism și misoginie”, Gillard a pus accentul pe sexismul cu
care se confruntă femeile în viaţa publică, avertizând că „aproape zilnic” ele „se pot aștepta” să fie
ameninţate cu violenţă sau viol.  În anul 2016, Gillard preciza următoarele:  „Cred că problema
sexismului – dar mai ales sexismul cu care se confruntă femeile lideri, este la momentul de faţă
una dintre problemele despre care se discută acum în toată lumea.  Eu nu supraestimez rolul
discursului  meu  în  această  privinţă  –  cred  că  în  el  reflect  doar  o  mică  parte  din  amploarea
problemei”.98

 În  Bolivia,  în  aprilie  2010,  Juana  Quispe  a  fost  aleasă  consilieră  a  municipalităţii  Ancoraimes
(Departamentul  La Paz),  preluând funcţia pe 31 mai.  Totuși,  chiar de la începutul  mandatului,
Quispe a declarat că a suferit rele tratamente din partea membrilor consiliului. Ea a depus mai
multe contestaţii denunţând abuzurile fizice și verbale pe care le-a primit, afirmând că membrii
consiliului nu i-au permis să-și exercite drepturile politice, fiind înlăturată din funcţie. La 13 martie
2012, la 32 de zile după ce și-a redobândit dreptul politic în calitate de consilier, Juana Quispe a
fost găsită ucisă. Cazul consilierei Quispe, împreună cu multe alte plângeri ale femeilor care ocupă
funcţii  publice,  a  stat  la  baza  adoptării,  la  28  mai  2012,  a  Legii  nr.  243  împotriva  hărţuirii  și

96 Dawood Wafa, 2004. “Blast Kills 2 Female Poll Workers in Afghanistan” [Două lucrătoare la secţia de votare au fost omorâte în
Afghanistan în urma unei explozii]. Reuters, 27 iunie.
97 Pentru mai multe informaţii despre VÎFP, a se vedea Ballington, 2016; Elin Bjarnegard, 2016; Mona Lena Krook, 2017; Jennifer
Piscopo, 2016.
98 John Morgan, 2016.  “Julia Gillard on tackling sexism against female leaders” [Julia Gillard despre combaterea sexismului
împotriva femeilor lideri]. Times Higher Education.
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violenţei politice a femeilor.

 Tot în Bolivia, Asociaţia consilierelor municipale din Bolivia (ACOBOL) a constatat într-un studiu pe
care l-a efectuat că „36% din numărul total de cazuri de hărţuire și abuz [înregistrate la Asociaţie]
aveau drept  scop să  forţeze  consilierele  să  demisioneze  și  să  cedeze  locul  unui  candidat  sau
alternativ de gen masculin. 20% din numărul cererilor erau pe motiv de violenţă fizică, iar altele
19%  –  hărţuire  și  presiuni  pentru  a  păstra  femeile  departe  de  funcţiile  de  monitorizare  și
supraveghere  din  cadrul  autorităţilor  municipale.  [Ca  urmare,]  consilierele  de  obicei  nu
candidează pentru al doilea mandat.”99

 În Italia, președinta Camerei Deputaţilor, Laura Boldrini, a vorbit despre faptul că a primit mii de
insulte misogine, ameninţări și imagini înjositoare atunci când și-a depus candidatura la alegeri,
denunţând, de asemenea, în mod public făptașii actelor de violenţă bazată pe gen.100

 În  Peru, potrivit unui studiu realizat de Centrul Flora Tristán în anul 2015, două din cinci femei
alese au fost hărţuite politic în administraţiile municipale și regionale de către bărbaţii primari,
consilieri și președinţi regionali. S-au înregistrat și câteva incidente de atacuri fizice, ameninţări cu
moartea, pierderi de mijloace economice, abuz verbal și psihologic.101

 În Tunisia, autorii unui studiu privind femeile alese în Adunarea constituantă au constatat că mai
multe  deputate  au  fost  hărţuite:  „Deși  deputaţii  își  descriu  relaţiile  ca  fiind  în  general
respectuoase,  atât  deputatele,  cât  și  deputaţii  raportează  stereotipuri  și  comentarii  negative,
hărţuire verbală și comportament agresiv faţă de deputate. În plus, deputatele din toate mediile
politice raportează că opţiunile lor ce ţine de îmbrăcăminte sau de stilul de a se îmbrăca sunt
dezaprobate în mod deschis. Alte membre au declarat că mass-media a postat fotografii trucate cu
ele, publicând și alte critici”.102

 În Zimbabwe, femeile alese prin mandatele rezervate, adoptate în urma reformei constituţionale
din anul 2013, au făcut obiectul agresiunilor verbale și batjocurii publice.103

4.3. Cine sunt făptașii VÎFA?

Pentru prevenirea și mitigarea VÎFA este foarte important să se identifice și să se înţeleagă agenţii care
comit astfel de acte. 

Actorii politici Actorii din societate Organele de stat

• Liderii partidelor politice • Alegătorii • Organele  de  securitate
99 Franz Chavez, 2009. “BOLIVIA: Politics, a Risky Business for Women” [BOLIVIA. Politica – o afacere riscantă pentru femei], Inter
Press Service, 27 octombrie.
100 Lizzy Davies, 2014. “Laura Boldrini: The Italian politician rising above the rape threats” [Laura Boldrini: politiciana italiană care
s-a împotrivit ameninţărilor cu viol]. The Guardian, 9 februarie.
101 Flora Tristan: Centro de la Mujer Peruana, 2015. “Las Mujeres Rurales Dijeron NO a la Violencia de Genero,” 27 noiembrie.
102 NDI, 2012. Tunisia’s National Constituent Assembly Gender Assessment [Evaluarea de gen a Adunării naţionale constituante
din Tunisia]. P. 9
103 Informaţii oferite de Maureen Shonge, biroul de ţară UN Women în Zimbabwe.

37



• Concurenţii electorali 
• Membrii  partidelor

politice 
• Susţinătorii politici
• Personalul de campanie
• Miliţia partidului

• Membrii familiei
• Partenerii intimi, soţul/soţia
• Membrii sau grupurile 

comunitare
• Liderii religioși sau tradiţionali
• Mass-media
• Angajatorii și colegii de muncă
• Elementele  criminale,  inclusiv

grupurile armate nestatale
• Grupurile de tineri și cadrele de

tineri

(poliţia, forţele armate)
• Instituţiile de stat (executivul,

sectorul  de  justiţie,
legislativul)

• Funcţionarii,  personalul  și
securitatea electorală

• Reprezentanţii  statului
(miliţia,  anumite  bande,
insurgenţii,  firmele  de
securitate privată)

Făptașii de VÎFA pot fi clasificaţi în actori politici, societali și statali. Făptașii de la nivel politic sunt în mare
parte entităţile statale și ale partidelor politice, iar cei de la nivel de societate sunt membrii familiei și ai
comunităţii, liderii tradiţionali și religioși, bandele sau alte reţele sociale, precum și mass-media. Făptașii
VÎFA  pot  fi  de  orice  sex,  deși  marea  majoritate  sunt  bărbaţi.104 Într-adevăr,  potrivit  unui  studiu
transnaţional,  femeile  aparte  au  comis  doar  4% din  actele  de  violenţă  electorală;  iar  femeile  luate
împreună cu bărbaţii – 20%.105 Făptașii pot aparţine mai multor categorii, de exemplu când un membru
de partid este și actor statal sau membru al familiei.

Indiferent de făptaș, statul poartă răspunderea pentru protejarea femeilor împotriva tuturor formelor de
violenţă, pedepsirea instigatorilor la violenţă și oferirea de servicii de recurs sau de altă natură victimelor.
Este  o  responsabilitate  transversală  ce  implică  toate  sectoarele  de  conducere,  inclusiv  legislativul,
sectorul de justiţie și serviciul public. VÎFA este o încălcare a drepturilor omului și, ca atare, statele poartă
răspunderea  pentru  întreprinderea  măsurilor  de  protecţie  a  drepturilor  omului,  inclusiv  evaluarea
impacturilor  reale  și  potenţiale  ale  drepturilor  omului,  integrarea  și  acţionarea  asupra  rezultatelor,
urmărirea răspunsurilor și comunicarea modului în care impacturile sunt abordate.

Actorii politici 
Cei mai frecvent întâlniţi  făptași de VÎFA în cadrul partidelor politice sunt liderii,  candidaţii, membrii,
susţinătorii și personalul de campanie. În majoritatea ţărilor, partidele politice reprezintă principala cale
spre o funcţie aleasă, mulţi alegând în mod activ să promoveze și să susţină candidatele. De multe ori
însă, partidele politice (și liderii sau membrii lor) sunt, de fapt, cea mai mare barieră în calea promovării
femeilor în politică. Numărul incidentelor de VÎF în partidele politice crește în perioada alegerilor, cu
intenţia de a împiedica femeile să-și  realizeze  aspiraţiile  politice.  Această formă de violenţă poate fi
săvârșită în cadrul partidului politic (violenţă în cadrul partidului) sau de către partidele politice rivale
(violenţă între partide). 

VÎFA în cadrul  partidului  are loc atunci când partidele politice pot comite acte de violenţă împotriva
candidatelor  și  a  membrilor  propriilor  partide.  La  general,  această  violenţă  poate  fi  rezultatul  unei
rezistenţe profunde a bărbaţilor faţă de egalitatea femeilor, iar în particular – faţă de implicare acestora
în partid în calitate de candidate. Aceasta poate deveni mai intensă în cazul în care au fost impuse cote
de gen sau în cazul în care există o competiţie în cadrul partidului pentru un număr limitat de locuri, cum
ar fi în timpul alegerilor primare, sau când se stabilește poziţia candidatelor pe listele de partid.Miliţiile
partidelor politice pot, de asemenea, să vizeze candidatele și alegătoarele. VÎFA între partide este de
obicei săvârșită de liderii sau de membrii partidelor politice împotriva rivalilor. Această formă de violenţă

104 Bardall/IFES, 2011.
105 Idem.
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este frecvent îndreptată împotriva candidatelor din partidele de opoziţie.  Pe lângă violenţa fizică,  se
întâlnesc des ameninţările la adresa copiilor candidaţilor sau ameninţări cu alte pierderi sau vătămări
corporale.

Exemple de actori politici care comit VÎFA:

 În Nepal, „candidatele au devenit victime ale partidelor de opoziţie. În timpul procesului electoral
au fost înregistrate cazuri  de violenţă fizică, precum și  ameninţări la adresa candidatelor.  ...Au
existat  și  câteva  cazuri  în  care  candidatele  și  agenţii  lor  de  securitate  au  fost  atacaţi  de  alte
partide”.106

 În  Pakistan,  în baza tradiţiilor locale, liderii  proeminenţi ai cinci partide politice importante au
semnat acorduri oficiale în care au declarat că nu vor permite femeilor să înainteze documente de
candidatură sau să-și exercite dreptul de vot. Pe lângă acestea, părţile semnatare au ameninţat că
vor lansa o campanie prin care să forţeze candidatele care și-au depus candidatura să se retragă și
au avertizat organizaţiile societăţii civile să înceteze să mobilizeze și să sprijine femeile să participe
la alegeri. Ei au emis, de asemenea, mai multe decrete și edicte religioase din partea moscheelor,
susţinând că participarea femeilor este ne-islamică și declarând că vor aplica forţa pentru a opri
femeile să meargă la secţiile de votare. Ca rezultat, candidatele și membrii familiilor acestora au
fost ameninţaţi și forţaţi să se retragă din cursa electorală.107

 În Paraguay, o membră a unui partid de opoziţie a declarat că a fost nevoită să demisioneze din
partid din cauza insultelor pe care le-a primit de la membrii partidului, atunci când a refuzat să fie
plasată pe lista electorală ca și candidat alternativ. Când s-a alăturat la o altă fracţiune de partid
pentru a ocupa un loc pe lista candidaţilor, foștii colegi au numit-o trădătoare, împiedicând-o să
candideze.108

 În  Zambia, partidele politice angajează persoane „speciale” (bande organizate de tineri bărbaţi)
pentru  a  agresa  și  intimida  oponenţii.  În  ultimii  ani,  lidera  opoziţiei,  Edith  Nawakwi,  a  fost
ameninţată  frecvent  cu  viol  în  grup  de  către  aceste  persoane.  În  localităţile  rurale,  aceste
persoane vizau femeile care erau vânzătoare ambulante la pieţele din localitate, ameninţându-le
că-și vor pierde mijloacele de trai dacă nu vor vota pentru un anumit partid.109

Actorii din societate
Actorii din societate, care comit VÎFA, pot să fie persoane foarte apropiate candidatei (soţul , tatăl sau alţi
membri ai familiei), alegători sau susţinători ai partidului, lideri religioși de gen masculin, satul sau tribul.
Acești actori comit acte de violenţă care sunt adesea extrem de personale, cum ar fi violul, excluziunea
socială  sau  interzicerea  de  a  părăsi  casa.  Liderii  religioși  sau  tradiţionali,  precum  și  alţi  membri  ai
localităţii din care face parte femeia pot să comită acte de violenţă pentru a-i împiedica participarea sau
pentru a-i constrânge alegerile politice.

Exemple de actori din societate care comit VÎFA:
106 SAPI/IDEA, 2008.
107 Idem.
108 Queremos Paridad, 2015. “Three Historias de Mujeres que Han Luchado por Espacios en sus Propios Partidos”. 11 august.
109 Chatula  Kampo,  2012.  “Zambia:  I  Live  in  Fear  of  Being  Raped”  [Trăiesc  cu  frica  să  nu  fiu  violată].  Times  of  Zambia,
14noiembrie, citat în PNUD, 2012.
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 În Republica  Democrată  Congo,  o  candidată  prezidenţială  a  mărturisit  că  a  fost  intimidată  și
agresată fizic  de soţ,  de  liderul  religios  și  de întreaga familie  pentru a-și  retrage candidatura.
Familia  și  liderul  religios  au acuzat-o că era o „prostituată”  pentru faptul  că se  expune într-o
campanie publică și au forţat-o „să aleagă între căsătorie și copii și ambiţia politică”. Ameninţările
la adresa familiei au forţat-o să-și trimită copii peste hotare, iar de atunci nu mai ţine legătura cu
familia sau cu fostul soţ.110

 În El Salvador, candidatele au declarat că actele de VÎFA erau săvârșite de membrii familiei și/sau
de partenerii intimi din momentul în care au decis să candideze și când au fost selectate drept
candidate la alegeri. Unele au menţionat că au fost ameninţate și descurajate de la participare, ba
chiar li s-a interzis în mod deschis acest lucru.111

 În Republica Moldova, în anul 2016, credibilitatea candidatei la prezidenţiale, Maia Sandu, a fost
pusă la îndoială de către un lider al Bisericii Ortodoxe din Moldova, care se îndoia de moralitatea
candidatei, din cauză că la ai săi 44 de ani nu era nici căsătorită, nici nu avea copii.112

 În  Pakistan,  femeile  care  votează  pot  să  devină victime ale  unor acte  de violenţă  din  partea
comunităţii. La alegerile locale din noiembrie 2015, doar o singură femeie s-a prezentat la vot la o
secţie de votare din nord-vest, aparent prima femeie care a votat în peste 70 de ani din cauza
pacturilor locale încheiate pentru blocarea votului femeilor. Ea povestea cum peste noapte a fost
marginalizată social. Într-un interviu pentru postul de radio public din ţară, ea a declarat că atunci
când le-a spus pentru prima oară sătenilor că intenţionează să voteze, ei au sfătuit-o să „tacă și să
nu mai pomenească despre asta niciodată”.113

 În  SUA, în numeroase studii realizate în ultimii 40 de ani, s-a demonstrat în mod repetat că „în
raport  cu  bărbaţii  candidaţi,  mass-media  reflectă  în  reportaje  candidatele  mai  mult  din
perspectiva aspectului, personalităţii și familiilor lor și mai puţin din perspectiva poziţiilor pe care
le au faţă de anumite probleme. Aceste diferenţe, care depășesc simplul  limbaj sexist,  pot să
erodeze credibilitatea unei candidate”.114

110 Gabrielle Bardall, 2012. Interviu personal cu autorul (Ballington), 17 octombrie.
111 Morena Herrera, Mitzy Arias și Sara García, 2012. Hostilidad y violencia política: DevelandoDevelandoDesvelando realidades
de  mujeres  autoridades  municipales.  Sistematización  de  experiencias  de  violencia  política  que  viven  mujeres  electas  en
gobiernos municipales en El Salvador. ONU Mujeres, Santo Domingo.
112 Charles Recknagel, 2016. “In Moldova, Smears, Orthodox Church Target Pro-EU Candidate Ahead Of Runoff” [Calomnii în 
Republica Moldova. Biserica Ortodoxă atacă o candidată pro-europeană în cel de-al doilea tur al alegerilor]. RadioFreeEurope. 
https://www.rferl.org/a/moldova-sandu-smears-orthodox-church-pro-eu-candidate-russia/28108474.html
113 Extras din UN Women Pakistan, 2016.
114 Rachel Joy Larris și Rosalie Maggio, 2012. “The Women’s Media Center. Media Guide to Gender Neutral Coverage of Women
Candidates and Politicians” [The Women’s Media Center. Ghid mass-media pentru mediatizarea neutră din punctul de vedere a
genului a candidatelor și a politicienelor].
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Alte  forme ale  VÎFA,  comise  de către  actorii  din  societate,  sunt  mai  puţin  intime – nu și  mai  puţin
dăunătoare.  Mass-media  și  jurnaliștii  pot  ataca  participarea  femeilor  prin  defăimare  și  calomnie.115

Raportarea insuficientă de către mass-media contribuie la o cultură a impunităţii și a tăcerii, care deseori
însoţesc VÎFA.  Declaraţiile  false și/sau încercările  de a păta reputaţia candidatelor (calomnii)  pot,  de
asemenea, să determine violenţa împotriva lor.116 Mass-media poate, de asemenea, să creeze condiţiile
și să stabilească tonul VÎFA prin denigrarea sau umilirea candidatelor sau a oficialelor alese în funcţie de
modul în care se îmbracă, aspect, alegerile ce ţin de stilul de viaţă etc.  Prezentând candidatele dintr-o
perspectivă negativă, mass-media pregătește terenul pentru VÎFA, stimulând negativitatea, părtinirea și
agresiunea împotriva femeilor care deţin atât funcţii publice, cât și funcţii alese. În plus, noile reţele de
socializare  și  tehnologiile  de  comunicare,  inclusiv  reţele  precum  Facebook  și  Twitter,  prezintă  noi
platforme și  oportunităţi  de  a  ataca  femeile,  avansând ca  o  problemă globală  cu implicaţii  grave.117

Autorii unui raport au constatat că femeile, comparativ cu bărbaţii, au de 27 de ori mai multe șanse să fie
abuzate online.118 Recent, mai multe politiciene au vorbit despre abuzurile și hărţuirile pe care le primesc
online, inclusiv în Regatul Unit și SUA.119

Organele de stat
Funcţionarii de stat pot fi făptași proeminenţi ai VÎFA. Printre ei se numără forţele de securitate, cum ar fi
forţele armate naţionale, poliţia și serviciile de informaţii. În perioada alegerilor, funcţionarii electorali,
lucrătorii electorali și specialiștii în securitate electorală pot, la fel, să contribuie la săvârșirea actelor de
VÎFA. După alegeri, printre făptași pot fi, de asemenea, deţinătorii de funcţii politice și membrii aleși ai
parlamentului.  Toate structurile de guvernare, inclusiv ramura executivă, legislativă și judiciară, pot fi
activ sau pasiv implicate în săvârșirea actelor de VÎFA. Funcţionarii de stat care comit VÎFA pot avea o listă
de priorităţi  explicit discriminatorii,  iar acţiunile lor pot viza, în general, subminarea unui proces prin
aplicarea violenţei diferenţiate în funcţie de sex.

Tacticile  aplicate  de  forţele  de  securitate  pot  afecta  atât  femeile,  cât  și  bărbaţii;  de  exemplu,
protestatarele pot deveni victime ale brutalităţii  pe care poliţia  o folosește la suprimarea unui marș
politic. Totuși, nu e o noutate și faptul că femeile pot să fie frecvent vizate în mod direct ca participanţi la
mitinguri  sau demonstraţii  politice și  pot  să  fie victime ale  unor  forme odioase de violenţă  politică
sexuală sau bazată pe gen.  De exemplu, în Guineea, în timpul violenţelor care au avut loc în capitala
Conakry pe 28 septembrie 2009, 167 de persoane au fost omorâte sau date dispărute, dintre care cel
puţin 109 femei au fost mai devreme victime ale violurilor, altor acte de violenţă sexuală, mutilărilor
sexuale sau sclaviei sexuale.120

115 PNUD, 2012.
116 Idem.
117 UN Women, PNUD și ITU, 2015. Cyber Violence against Women and Girls: A World-Wide Wake-Up Call [Violenţa cibernetică
împotriva femeilor şi a fetelor: un semnal de alarmă în toată lumea]. Raport al Grupului de lucru al Comisiei ONU de Internet în
bandă largă pentru dezvoltare digitală.
118 Idem, p. 15.
119A se vedea, de exemplu, iKNOW Politics, 2016. “Women in politics and cyber abuse in the United Kingdom” [Femeile în 
politică și abuzurile cibernetice în Regatul Unit] și Jessie Opoien, 2016. “Handling hate: Women in politics face a remarkable 
amount of sexist vitriol” [Rezistenţa la ură: Femeile în politică se confruntă cu un vitriol sexist semnificativ]. The Capital Times, 
11 mai. 
120 ONU, 2009. Raportul Comisiei internaţionale de anchetă mandatată să stabilească faptele și circumstanţele evenimentelor
din 28 septembrie 2009 din Guineea. Doc. ONU S/2009/693, Anexă.
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Deși este o preocupare majoră în domeniul drepturilor omului, având adesea legătură cu forme mai
ample  de  violenţă  împotriva  femeilor,  VÎFA  este,  de  asemenea,  o  problemă de  bază  în  materie  de
securitate  electorală.  Violenţa  împotriva  alegătoarelor  deseori  apare  din  cauză  că  administratorii
electorali și prestatorii de servicii de securitate nu le protejează împotriva unor ameninţări cu care se pot
confrunta în procesul de votare. Ea poate fi și rezultatul agresiunilor și intimidărilor directe din partea
acestor  actori  electorali.  Condiţiile  aglomerate  din  secţiile  de  votare,  cozile  lungi  în  care  stau  atât
alegătoare, cât și  alegători,  tensiunile  puternice din cursele electorale aprige și  alte condiţii  din ziua
alegerilor pot favoriza comiterea de agresiuni sau atacuri sexuale împotriva femeilor la secţiile de votare.
Din  cauza  lucrătorilor  electorali  slab  instruiţi,  care  au  responsabilităţi  delicate,  cum ar  fi  verificarea
identităţii femeilor care poartă voal sau marcarea degetelor cu cerneală (poate fi necesar contactul fizic),
alegătoarele ar putea să se simtă ameninţate sau intimidate. Abuzurile din partea acestor funcţionari pot
conduce, de asemenea, la o exploatare directă.

După alegeri, instituţiile de stat și cei care lucrează pentru ele pot contribui în mod direct sau indirect la
alimentarea violenţei prin favorizarea sau împiedicarea comportamentelor care duc la săvârșirea actelor
de violenţă. Femeile pot fi ţinte ale colegilor din instituţiile pentru care lucrează – parlamente, consilii
locale sau alte funcţii publice. Din cauza unei culturi a sexismului, a hărţuirii sexuale și/sau a atacurilor
bazate pe gen, comise în Parlament împotriva deputatelor, ultimele sunt descurajate să participe sau să
fie prezente la sesiunile acestuia, pot să demisioneze înainte de expirarea mandatului și pot să nu mai
dorească să candideze pentru un al doilea mandat în funcţie. În mai multe ţări,  bărbaţii  deputaţi  le
umileau în mod public pe femeile care erau lideri politici, forţau deputatele să demisioneze și ameninţau
fizic și psihologic femeile ce deţineau funcţii publice. 

Exemple de funcționari de stat care comiteau acte de violență în instituțiile politice:

 În Canada, în anul 2016, Michelle Rempel – deputată, a vorbit despre fiecare caz de sexism cu care
s-a confruntat. Printre comportamentele părtinitoare, Rempel a menţionat faptul că ai săi colegi
bărbaţi îi vorbeau cu superioritate, că era descrisă ca o persoană emoţională și că primea avansuri
și comentarii sexuale nedorite.121

 În  Franța,  în  anul  2016, 17 foste ministre din cabinetul  francez au emis o declaraţie comună,
menţionând că nu vor mai trece sub tăcere hărţuirile sexuale din politica franceză și promiţând să
facă  publice  „toate  remarcile  sexiste”,  precum  și  „gesturile  și  comportamentele
necorespunzătoare” din partea autorităţilor politice franceze.122 Şi alte politiciene s-au pronunţat
împotriva „pipăirilor, hărţuirilor, comentariilor sexiste și agresiunilor sexuale cu care femeile încă
se confruntă zilnic în parlament din partea bărbaţilor politicieni.”123

 În Israel, în anul 2016, cel puţin două deputate în Parlament au raportat că au fost hărţuite sau
agresate sexual în Knesset. Merav Ben Ari,  deputată, a declarat următoarele: „faptul că sunt o
femeie singură în Knesset mă pune în situaţii neplăcute... uneori oamenii comentează ..., chiar
recent în Knesset s-a întâmplat ceva de asemănător.124

121 Michelle Rempel, 2016. “Confront your Sexism” [Înfruntă-ţi sexismul]. National Post, 18 aprilie.
122 Lou Lorscheider, 2016. “French Ex-ministers take on Sexual Misconduct in Politics” [Ex-ministrele din Franţa se opun 
conduitelor sexuale inadecvate]. Voice of America, 15 mai.
123 Angelique Chrisafis, 2016. “‘We can no longer stay silent’: Fury erupts over sexism in French politics” [Nu mai putem păstra 
tăcerea: furia erupe peste sexismul din politica franceză]. The Guardian, 13 mai.
124 Max Bearak, 2016. “Almost all of Israel’s 32 women in parliament have been sexually harasses or assaulted” [Aproape toate 
cele 32 de femei deputate în Parlamentul din Israel au fost hărţuite sau agresate sexual]. Washington Post, 31 mai.
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 În Scoția, într-un raport din 2016 se menţiona că șase femei, membre ale consiliului Glasgow, și-au
exprimat intenţia de a demisiona, nemulţumite de cultura macho și de mediul neplăcut în care
lucrau. O consilieră a descris consiliul ca „un loc unde parcă te-ai întoarce în anii ’70”.125

 În  Peru,  Susana Villarán,  fostă  primăriţă a capitalei  Lima, a  menţionat despre faptul  că a fost
victimă a  unor  ameninţări  și  atacuri  brutale  și  dăunătoare  în  timpul  exercitării  funcţiei,  care,
potrivit ei, aveau drept scop „să-mi ponegrească imaginea și să mă facă să înţeleg că nu era loc
pentru o femeie ca mine, care încerca să distrugă acea politică și putere masculină”.126

125 Meriem Trabelsi, 2016. “Half of Labour's female councillors in Glasgow to quit 'macho' council” [Jumătate dintre consilierele
din Glasgow sunt pe cale să părăsească consiliul „macho”]. iKNOW Politics, 16 iunie.
126 Liz Ford, 2016. “From Peru to Kosovo, female MPs aim to end abuse of women in politics” [Din Peru în Kosovo, deputatele
urmăresc că pună capăt abuzurilor împotriva femeilor din viaţa politică]. The Guardian, 24 martie.
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În mod tradiţional, cazurile de VÎFA au fost în mare parte asociate cu faptul că femeile erau vizate pentru
relaţiile  de  rudenie  pe  care  le  aveau  cu  politicienii  bărbaţi  (soţii,  mame  și  copii)  și  ca  victime-
reprezentanţi,  folosite pentru a intimida și  a descuraja soţii/taţii/fiii/fraţii  de la obiectivele politice.127

Această perspectivă, totuși, este depășită, după cum se va descrie mai departe în această secţiune. 

5.1. De ce apare VÎFA?

VÎFA  este  un  fenomen  global  care  ia  amploare  și  care  încearcă  să  împiedice  participarea  politică
autonomă/independentă  a  femeilor.  Acesta  le  împiedică  pe  femei  să-și  exercite  și  să-și  realizeze
drepturile politice, atât în spaţiul public, cât și în spaţiul privat. La baza sa stau motivările și discriminarea
diferenţiată în funcţie de sex, mai ales în condiţiile în care femeile înfruntă rolurile tradiţionale și  se
implică în politică. Un legislator canadian a rezumat totul astfel: „Realitatea este că femeile implicate în
viaţa  publică  din  întreaga  lume  sunt  constant  intimidate,  ameninţate,  sancţionate,  făcute  să  tacă,
batjocorite,  iar  în  unele  cazuri  –  torturate,  violate  și  ucise.  Aceste  ameninţări  şi  acţiuni  letale  sunt
înrădăcinate  generaţii  la  rând  în  legislaţie,  reglementări  şi  marginalizarea  femeilor. Serviciul  public,
discursul și guvernarea nu sunt domenii destinate exclusiv bărbaţilor”.128 VÎFA este o altă formă de VBG
menită să subordoneze femeile.

Femeile devin victime ale violenţei politice din motive legate de gen din cauza faptului că participarea lor
la procesul electoral este o ameninţare la structura de putere masculină care domină, această formă de
violenţă fiind pentru ele și ca o pedeapsă pentru nerespectarea rolurilor de gen atribuite femeilor. Prin
urmare, unele forme de VÎFA pot fi văzute ca o „reacţie înverșunată” împotriva creșterii femeilor în viaţa
publică.129 Iată câteva dintre aceste motivaţii diferenţiate în funcţie de sex: împiedicarea femeilor de a
vota independent, descurajarea candidatelor sau constrângerea femeilor alese să demisioneze. Femeile
sunt împiedicate să deţină funcţii publice, să participe liber la campaniile electorale sau să-și exprime
opinia  politică  fără  teama de represalii  sau teama de a fi atacate  în propriile  case,  comunităţi  și  în
domeniul public.130 Pe măsură ce vizibilitatea femeilor în politică crește, iar numărul lor devine tot mai
mare, cazurile de VÎFA devin și ele tot mai frecvente.  De exemplu, într-un studiu privind VÎFA în Nepal,
cercetătorii  au  constatat  că  femeile  cu  multă  experienţă  și  cu  studii  s-au  confruntat  cu  mai  multe
incidente de violenţă comparativ cu alte grupuri, sugerând că „natura violenţei este corelată cu profilul
candidatelor”.131

Reacția violentă la paritatea constituțională de la alegerile locale din Mexic

Motivul  unora  dintre  autorii  violenţei  este  să  descurajeze  femeile  să  devină  candidate  sau  să  le
determine să se retragă pentru a menţine controlul  patriarhal  asupra domeniului  politic.  Înaintea
alegerilor locale din Mexic în anul 2015, femei din mai multe domenii (politiciene, organizaţii de femei,
reţele,  ONG-uri,  experte  și  academiciene)  au  denunţat  creșterea  nivelului  de  violenţă  faţă  de

127 Bardall/IFES, 2011.
128Este accentuat. Nahanni Fontaine, membră a Adunării  Legislative a provinciei Manitoba, aduce omagiu lui Jo Cox într-un
discurs  ţinut în faţa  Adunării.  Citat  în Laura Glowacki,  2016.  “Manitoba MLA speaks out  about violence against  women in
politics” [Membra Adunării Legislative a provinciei Manitoba vorbește despre violenţa împotriva femeilor în politică]. CBS News,
20 iunie.
129 A se vedea și Krook, 2017.
130 Adaptat din UNW/Purna Sen, 2016.
131 SAPI/International IDEA, 2008.
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candidate, pe care au perceput-o ca o reacţie la dispoziţiile constituţionale ce impuneau paritatea
candidaţilor (50% femei). Cele care au decis să candideze la funcţii în arena dominată de bărbaţi s-au
confruntat cu niveluri extreme de violenţă.132

Alegerile au avut loc în 17 regiuni din Mexic, iar candidatele au raportat că s-au confruntat cu o serie
de violenţe, inclusiv abuzuri verbale și violenţă fizică, comentarii sexiste făcute în timpul campaniei
electorale  și  în  mass-media  și  că  au fost  ameninţate  cu violenţă  fizică,  violenţă  sexuală,  răpire  și
asasinare, inclusiv pe reţelele de socializare. Unele au remarcat că au fost defăimate în mass-media cu
acuzaţii false de fraudă și corupţie pentru a le forţa să-și retragă candidatura.  Printre făptașii pe care i-
au menţionat au fost bărbaţii care ocupau o funcţie și cei care candidau, grupurile armate de bărbaţi
afiliate concurenţilor de sex masculin, liderii din comunitate și colegii partidelor politice.133

Unele ţări  au înregistrat  creșteri  ale nivelurilor de VÎFA din cauza adoptării  și  aplicării  legilor privind
cotele, care vizează sporirea reprezentării femeilor în calitate de candidaţi pe listele electorale sau în
legislativ  prin  intermediul  mandatelor  rezervate.  Potrivit  unui  raport,  în  Kenya,  liderii  de  partid  și
candidaţii de gen masculin „au subminat principiul măsurilor afirmative stabilite în constituţia din 2010
prin faptul că au descurajat femeile să candideze la alegeri prin nerespectarea cotei de gen, au batjocorit
candidatele, au recurs la violenţă și intimidare. Femeile nominalizate în cadrul Adunării districtuale prin
intermediul cotelor sunt numite „puncte Bonga” (adică puncte de vârf), iar în cadrul întrunirilor ele nu se
bucură de același respect de care se bucură alţi membri.134 Mai mult decât atât, femeile care sunt alese
prin intermediul mandatelor rezervate sunt supuse unor niveluri mai ridicate de examinare a metodei
prin  care  au  fost  alese  decât  cei  aleși  prin  mandate  nerezervate.  Este  foarte  probabil  ca  ele  să  se
confrunte cu sexism și ridiculizare, 135să fie abuzate verbal și judecate mai aspru de către public și mass-
media, fiindu-le astfel subminată legitimitatea de lidere alese.

În timp ce actele de violenţă directă, din motive de gen, sunt înrădăcinate în misoginism, VÎFA indirectă la
fel  este  adesea cauzată  de inegalităţile  bazate  pe gen care  există  în  societate.  VÎFA indirectă  (adică
diferite tipuri de violenţă electorală care afectează în mod diferit bărbaţii și femeile) apare frecvent din
cauză că bărbaţii și femeile tind să ocupe diferite funcţii în viaţa economică și politică din ţară. Aceste
funcţii și roluri duc la diferenţe de gen legate de tipul violenţei electorale și de categoria victimelor. 136 De
exemplu, dacă numărul candidatelor este mic sau egal cu zero, atunci și numărul candidatelor victime ale
violenţei electorale va fi mic. Totuși, în cazul în care violenţa politică vizează spaţiile publice, cum ar fi
pieţele sau școlile care sunt frecventate în mare parte de femei, ultimele devin, în mod disproporţionat,
victime importante. La fel, din cauza poziţiilor de conducere pe care le ocupă în societate, femeile sunt
într-o mai mare măsură susceptibile de a fi victime ale atacurilor de natură sexuală sau ale intimidărilor.
De exemplu, într-un studiu al Maldivelor137 s-a constat că atacurile degradante sexual împotriva femeilor
în timpul alegerilor au avut ca scop provocarea și intimidarea oponentelor, și nu neapărat scoaterea lor
din sfera politică. Totuși, faptul că autorii au recurs mai degrabă la agresiuni sexuale, decât alte tipuri de
violenţă, reflectă diferenţele de gen ale violenţei.

132 Anayeli García Martínez, 2015. “Reportaje - Reacción violenta del patriarcado contra la paridad.”  Cimacnoticias, México, 3
august.
133 Idem.
134 Tam O’Neil and Pilar Domingo , 2016. Women and power: Overcoming barriers to leadership and influence [Femeile şi 
puterea: depăşirea barierelor din calea liderismului şi a influenţei]. Raport, ODI.
135 Idem.
136 Bjarnegard, 2016; Krook, 2017; Piscopo, 2016.
137Bjarnegard, 2016.
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5.2. Care sunt impacturile VÎFA?

Impacturile specifice ale VÎFA asupra procesului politic și electoral trebuie să fie luate în considerare pe
lângă consecinţele psihologice și fizice pe termen scurt și  lung cu care se confruntă victimele VÎFA și
impactul mai larg asupra familiilor și comunităţilor lor. În general, cele mai frecvente impacturi imediate
ale violenţei electorale sunt următoarele:

Impacturile comune ale VÎFA:

 Reducerea numărului femeilor care participă la campaniile electorale sau care aspiră la funcţii
politice

 Împiedicarea campaniilor politice în unele zone 
 Limitarea vizibilităţii femeilor în campaniile partidelor politice
 Concurenţa femeilor mai degrabă pentru mandatele rezervate, decât pentru cele nerezervate,

în ţări relevante  
 Reducerea posibilă a numărului de femei alese
 Demisia forţată a femeilor alese 
 Scăderea numărului de femei care se gândesc la o carieră politică sau care își încheie cariera

devreme
 Dificultatea de a recruta femei care să lucreze ca și personal electoral sau personal la secţiile

de votare
 Reducerea numărului femeilor înregistrate la vot în raport cu bărbaţii
 Scăderea prezenţei la vot în rândul femeilor în raport cu bărbaţii 
 Închiderea secţiilor de votare
 Suspendarea mitingurilor de campanie ale partidelor politice
 Reducerea activismului politic
 Reducerea prezenţei la vot
 Modificarea preferinţelor alegătorilor sau a modelelor de votare
 Amânarea alegerilor
 Strămutarea populaţiei

În partea A am încercat să definim și să descriem VÎFA, să subliniem consecințele sale negative, inclusiv
taxa pe care o are asupra femeilor care vor să-și exercite drepturile politice.  Atacurile care vizează
candidatele  au  un  rol  semnificativ  în  descurajarea  lor  de  a  candida  la  anumite  funcții  și/sau
determinarea lor să se retragă din campanie sau după ce au fost alese. În țările cu rate ale femeilor în
politică deja scăzute, VÎFA poate să le descurajeze foarte mult să se implice în politică. Violența de la
secțiile de votare și violența împotriva personalului electoral pot să descurajeze femeile să se implice
în aceste domenii vitale ale administrației electorale, iar ca rezultat să fie redusă și mai mult prezența
lor  la  vot  și  facilitarea  procesului  electoral.  Violența  în  comunitate  și  în  familie  are  ca  rezultat
constrângerea  alegerilor  politice  ale  femeilor  și  încălcarea  libertăților  civile.  Pierderile  economice,
strămutările  și  intimidările  creează  bariere  în  calea  participării  femeilor  și  sporesc  în  continuare
distanța dintre femei și procesele decizionale democratice și semnificative. În partea B a acestui ghid
am oferit îndrumări și bune practici întru mitigarea acestor impacturi negative pe care VÎFA le are
asupra participării politice a femeilor. 
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PARTEA B: Luarea de măsuri pentru prevenirea și eliminarea VÎFA

În partea B am făcut o trecere în revista a bunelor practici documentate care au fost elaborare până la
momentul actual și care abordează fenomenul VÎFA. Am sugerat programe și politici specifice care pot fi
implementate la anumite etape ale ciclului electoral pentru a preveni sau elimina VÎFA. Sugestiile sunt
făcute pentru a servi în calitate de informaţii în acţiunile întreprinse de PNUD, UN Women și de alte
agenţii ONU implicate în acest domeniu, precum și în acţiunile partenerilor implicaţi în sprijinul electoral,
promovarea împuternicirii politice a femeilor sau încetarea violenţei împotriva femeilor. 

În acest scop prezentăm Matricea prevenirii și eliminării VÎFA – un instrument în care am identificat șase
puncte principale de acţiune pentru prevenirea și eliminarea VÎFA în funcţie de etapele ciclului electoral
și  de  rolul  diferitor  actori  care  pot  fi  implicaţi  în  implementarea  acestor  strategii.  În  matrice  este
prezentată  o  listă  cu  diferite  opţiuni  de  programare  din  care  să  se  aleagă  la  identificarea  VÎFA  și
întreprinderea de acţiuni adecvate contextului întru prevenirea acesteia.

Pe baza definiţiei VÎFA și a informaţiilor generale prezentate în partea A, în partea B am examinat bunele
practici și am sugerat programe și politici sub forma a șase puncte de acţiune:

1. Cartografierea și măsurarea VÎFA; 
2. Integrarea VÎFA în acţiunile de observare a alegerilor și de monitorizare a violenţei;
3. Reforma juridică și de politici pentru a preveni și a răspunde la VÎFA; 
4. Prevenirea și mitigarea VÎFA prin intermediul aranjamentelor electorale;
5. Colaborarea cu partidele politice pentru a preveni și a reduce nivelul VÎFA;
6. Sensibilizarea și schimbarea normelor. 
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Matricea 1: Puncte de acțiune pentru mitigarea și prevenirea VÎFA
Punctul de acțiune Perioada pre-electorală Perioada electorală Perioada post-electorală

1. Cartografierea și 
măsurarea VÎFA

(de ex. organizaţii 
internaţionale şi 
regionale, ONG-uri, 
programe naţionale, 
programe de 
monitorizare a 
violenţei)

• Efectuarea cartografierii VÎFA la nivel 
naţional și regional
• Includerea VÎFA în evaluările OME și ale 

securităţii electorale
• Elaborarea și definirea indicatorilor
• Ajustarea sau bazarea pe indicatorii și 

instrumentele de măsurare a VÎF existente
• Luarea în considerare a includerii VÎFA în 

monitorizarea ODD-urilor relevante 
• Luarea în considerare a instrumentelor 

multifuncţionale și de vizualizare a 
datelor

• Colectarea și 
verificarea datelor
• Adaptarea și integrarea

VÎFA în instrumentele 
de monitorizare

• Analiza rezultatelor din 
urma colectării
• Asigurarea agregării 

datelor și a raportării 
• Identificarea lacunelor și 

îmbunătăţirea 
indicatorilor după 
necesitate
• Includerea VÎFA în 

rapoartele și constatările 
post-electorale

2. Integrarea VÎFA în 
acțiunile de observare 
a alegerilor și de 
monitorizare a 
violenței

(de ex. organizaţii 
internaţionale şi 
regionale, ONG-uri, 
observatori electorali, 
partenerii „Women’s 
Situation Room”)

• Adaptarea și integrarea VÎFA în eforturile 
de observare internaţională și naţională a 
alegerilor 

• Integrarea VÎFA în sistemele de alertă 
timpurie a violenţei electorale

• Integrarea unei perspective de gen în 
instrumentele actuale de monitorizare a 
violenţei în alegeri

• Identificarea indicatorilor care trebuie 
măsuraţi 

• Includerea sensibilităţii la gen în sesiunile 
de instruire a observatorilor

• Asigurarea monitorizării și raportării VÎFA 
în Women’s Situation Rooms și în alte 
programe de monitorizare a societăţii 
civile (adică alegeri și drepturile omului)

• Elaborarea unor instrumente armonizate 
de colectare și raportare a datelor

• Adaptarea și integrarea
VÎFA în instrumentele 
de observare

• Urmărirea echilibrului 
de gen de către 
echipele observatorilor
electorali

• Optimizarea raportării 
în cadrul grupurilor 
misiunii de observare a
alegerilor (MOA)

• Asigurarea agregării și a 
raportării

• Identificarea lacunelor și 
formularea de 
recomandări

• Includerea dimensiunii 
de gen și a abordării 
bazate pe drepturile 
omului în rapoartele și 
constatările de 
observare

3. Reforma juridică și 
de politici pentru a 
preveni și a răspunde 
la VÎFA 

(de ex. legislative şi 
legiuitori, organe de 
management electoral, 
organizaţii 
internaţionale şi 
regionale, instanţe de 
judecată, partide 
politice)

• Adoptarea unor legi și politici în care să 
fie definită VÎFA și care să protejeze 
împotriva ei

• Adaptarea legilor existente privind 
eliminarea VÎF (EVÎF) în vederea stabilirii 
explicite a măsurilor de protecţie 
împotriva VÎFA

• Adoptarea de către OME a protocoalelor 
și regulamentelor pentru prevenirea VÎFA 
în procesul electoral

• Abordarea VÎFA în codurile de conduită 
privind alegerile și în cele ale partidelor 
politice

• Instruirea sensibilă la dimensiunea de gen
a poliţiștilor, conciliatorilor, judecătorilor, 
avocaţilor, OSC-urilor etc. care ar putea 
gestiona cazurile de raportate a VÎFA

• Accesul  la  justiţia
electorală  pentru
femei  și  urmărirea
dreptăţii  pentru
victime

• Stabilirea metodelor 
pentru raportarea în 
siguranţă/confidenţială
a cazurilor de VÎFA

• Asigurarea 
implementării legilor și a
politicilor privind VÎFA

• Revizuirea legilor și a 
politicilor și ajustarea lor 
după cum este necesar

• Adjudecarea 
contenciosului electoral 
ce implică VÎFA

• Asigurarea investigării și 
urmăririi penale a 
încălcărilor drepturilor 
omului și a abuzurilor 
împotriva femeilor în 
politică

• Adaptarea și integrarea 
unor resurse noi pentru 
victime în serviciile 
existente pentru VÎF
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Punctul de acțiune Perioada pre-electorală Perioada electorală Perioada post-electorală

4. Prevenirea și 
mitigarea VÎFA prin 
intermediul 
aranjamentelor 
electorale

(de ex. OME, 
principalele ministere 
de resort, sectorul de 
securitate/poliţia)

• Asigurarea de către OME a faptului că 
la monitorizarea violenţei sau 
evaluarea riscurilor se ia în considerare
VÎFA 

• Instruirea personalului OME privind 
VÎFA și reacţiile de răspuns

• Adoptarea măsurilor de scădere a 
numărului de cazuri de votare în 
familie, după caz 

• Integrarea VÎFA în educaţia electorală, 
inclusiv sensibilizarea cu privire la 
secretul votului și votarea în familie

• Atribuirea sarcinii de abordare a VÎFA și
a preocupărilor legate de gen unei 
unităţi relevante din cadrul OME

• Asigurarea protecţiei candidatelor  
• Instruirea poliţiei și a forţelor de 

securitate în domeniul VÎFA
• Creșterea numărului de femei în 

organele de poliţie, inclusiv în poziţiile 
de conducere

• Luarea în considerare a 
prevederilor ce ţin de 
secretul votului exprimat 
de alegători
• Planificarea sensibilă la 

VÎFA a logisticii din ziua 
alegerilor (secţii de votare 
segregate după sex, servicii
de pază/forţe de poliţie 
sensibilizate, alcătuite din 
femei, în zonele cu risc 
înalt, lucrători electorali 
sensibilizaţi la VÎFA)
• Secţii de votare segregate 

după sex, dacă sunt 
necesare pentru a reduce 
numărul cazurilor de 
violenţă sau a presiunii 
votării în familie
• Dislocarea ofiţerelor de 

poliţie la secţiile de votare 
doar pentru femei
• Asigurarea protecţiei 

lucrătorilor electorali 

• Includerea dimensiunii 
de gen în examinarea 
post-electorală 
• Aplicarea sancţiunilor 

pentru încălcările 
conexe egalităţii de gen

5. Colaborarea cu 
partidele politice 
pentru a preveni și a 
reduce nivelul VÎFA

• Adresarea la toate partidele politice 
pentru desfășurarea activităţilor de 
advocacy

• Respectarea codurilor de conduită 
legiferate și sensibilizarea membrilor 
de partid

• Adoptarea propriului cod de conduită, 
după caz

• Actualizarea regulamentelor și a 
statutelor partidelor în vederea 
abordării VÎFA

• Monitorizarea și aplicarea politicilor și 
a practicilor de partid privind VÎFA 

• Asigurarea unor reguli transparente de 
selectare a candidaţilor și a accesului la
finanţarea politică

• Introducerea problemei VÎFA în cadrul 
instruirilor și în materialele și eforturile
de informare a alegătorilor

• Încurajarea adoptării de către partidele
politice a unei declaraţii comune 
publice prin care să se angajeze să 
respecte codurile de conduită și 
drepturile omului

• Instruirea agenţilor/observatorilor de 
partid pentru monitorizarea VÎFA

• Recrutarea și dislocarea 
mai multor femei în 
calitate de agenţi ai 
partidelor politice 

• Asigurarea faptului că 
reprezentantele alese 
sunt susţinute în 
funcţiile lor
• Asigurarea faptului că 

nicio femeie nu este 
forţată să demisioneze 
în favoarea bărbaţilor
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6. Sensibilizarea și 
schimbarea 
normelor

(de ex. legiuitori şi 
reţele parlamentare, 
OSC, mass-media, 
bărbaţi, organizaţii 
internaţionale şi 
regionale)

• Desfășurarea campaniilor de 
sensibilizare în vederea prevenirii VÎFA 
• Adaptarea programelor de instruire în 

vederea introducerii VÎFA
• Adaptarea materialelor de informare 

civică la problemele VÎFA 
• Luarea angajamentului de a raporta 

VÎFA în mass-media
• Consolidarea capacităţilor instituţiilor 

de mass-media privind VÎFA

• Consolidarea capacităţilor 
instituţiilor de mass-media 
privind VÎFA
• Monitorizarea instituţiilor 

de mass-media pentru a 
vedea dacă fac diferenţe de
gen 
• Implicarea bărbaţilor în 

calitate de aliaţi și 
susţinători influenţi

• Identificarea lecţiilor 
învăţate
• Adoptarea educaţiei 

civice în vederea 
informării publicului și a
factorilor de decizie 
despre VÎFA
• Aplicarea penalităţilor și

a sancţiunilor pentru 
încălcările comise de 
instituţiile de mass-
media
• Implicarea legiuitorilor 

și a reţelelor 
parlamentare
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În timp ce VÎFA rămâne a fi dificil de definit și măsurat, există un nou consens în rândul practicienilor,
cercetătorilor  și  părţilor  interesate  că  VÎFA  trebuie  să  fie  definită,  monitorizată  și  eliminată. 138

Cartografierea și colectarea datelor despre VÎFA este primul pas critic în mitigarea și prevenirea VÎFA,
întrucât aceste acţiuni permit identificarea și măsurarea problemei, înţelegerea modelului și a asociaţiilor
sale și  adoptarea unor răspunsuri  relevante.  Până acum, VÎFA nu a fost  adusă în centrul  atenţiei,  în
primul  rând  din  cauza  rarităţii  cu  care  avea  loc  documentarea  sa  sistematică.  Informaţiile  despre
prevalenţă și  incidenţă servesc drept ghid valoros care să fundamenteze răspunsurile de programare
prezentate în matricea de mai sus. În orice context, indicatorii pentru măsurarea VÎFA trebuie, în mod
ideal, să fie selectaţi sau utilizaţi cu o structură lineară pentru a măsura atât incidenţa (adică numărul de
evenimente dintr-o anumită perioadă, cum ar fi perioadele electorale), cât și prevalenţa (adică proporţia
populaţiei care se confruntă cu VÎFA).139

În această secţiune am oferit opţiuni pentru măsurarea și monitorizarea VÎFA. Iată unele:

 Utilizarea cartografierii  orientate întru identificarea potenţialelor puncte critice și  modele ale
VÎFA,  inclusiv  prin  profiluri  naţionale  și  regionale,  cartografierea  de  către  organele  de
management electoral (OME) și evaluări generale ale securităţii;

 Stabilirea măsurătorilor și indicatorilor VÎFA; și
 Valorificarea  posibilităţilor  de  colectare  a  datelor  despre  VÎFA  prin  intermediul  iniţiativelor

existente,  inclusiv  prin  monitorizarea și  măsurarea VÎF,  Obiectivele  de Dezvoltare  Durabilă  și
externalizarea spre public.

1.1.Cartografierea VÎFA

Cartografierea VÎFA creează baza direcţionării și dezvoltării intervenţiilor care au la bază dovezi. Scopul
cartografierii VÎFA este de a examina care este situaţia participării electorale a femeilor, de a ajuta la
identificarea punctelor critice, de a identifica modelele de violenţă și de a permite implementarea unor
măsuri corespunzătoare de prevenire și răspuns. 

Prin eforturile de cartografiere trebuie să se urmărească identificarea modului în care VÎFA este sau a
fost aplicată pentru a descuraja, a suprima sau a împiedica femeile să își exercite drepturile electorale în
calitate de alegătoare, candidate, susţinătoare de partid, funcţionari electorali, observatoare, jurnaliste
sau funcţionari publici. Prin orice cartografiere ar trebui să se urmărească examinarea situaţiei actuale a
participării electorale a femeilor și a potenţialului VÎFA și poate fi, de asemenea, însoţită de luarea în
considerare a celui mai adecvat mod de atenuare a fenomenului. Cartografierea VÎFA trebuie să includă
toate etapele ciclului electoral – perioada pre-electorală, electorală și post-electorală, dat fiind faptul că
formele  VÎFA pot fi distincte  în  funcţie de momentul  producerii  violenţei.  Principalele  întrebări  care
trebuie să fie luate în considerare la cartografierea VÎFA:

Incidentele anterioare și/sau actuale de VÎFA:

138 Ballington, 2016.
139 Idem.
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• Ce? Care  a  fost  natura  VÎFA:  psihologică,  fizică  sau  sexuală?  Ce  forme  a  luat:  agresiune,
intimidare, hărţuire sau omor?

• Unde? Unde a avut loc VÎFA: în familie, comunitate sau stat, în sfera publică sau privată? Care
este actualul context politic din perspectiva viitoarelor alegeri?

• Cine? Cine au fost principalii făptași ai VÎFA? Care au fost motivaţiile lor?
• Împotriva cui? Cine au fost victimele VÎFA?
• Acțiunile întreprinse? Au existat plângeri, sancţiuni, urmăriri penale?

Cadrul juridic, de politici și instituțional:
• Care sunt atribuţiile statului? Au fost ratificate tratate internaţionale privind drepturile omului

(de ex. CEDAW și Convenţia internaţională privind drepturile civile și politice – ICCPR)? Ce legi și
politici există pentru a proteja împotriva violenţei împotriva femeilor și VÎFA, precum și pentru a
le preveni? Ce instituţii există? OME, tribunale electorale, ministere de resort?

• Există coduri de conduită pentru partidele politice, pentru forţele de apărare și securitate și/sau
pentru personalul electoral?

• Ce drepturi au fost/sunt încălcate prin VÎFA?

Monitorizarea:
• Este VÎFA monitorizată? De către cine?
• Există anumite grupuri de femei care se confruntă cu acte de violenţă într-o proporţie mai mare?

Care sunt caracteristicile lor? Există un tipar specific de violenţă cu care se confruntă aceste
grupuri? 

• Au fost deja conveniţi indicatori pentru măsurarea VÎFA în contextul naţional? 
• Există organizaţii deja implicate în colectarea datelor și monitorizarea VÎFA? Care anume? Li s-au

organizat instruiri sensibile la dimensiunea de gen?
• Care sunt lecţiile învăţate în urma monitorizărilor de la alegerile anterioare?
• Au fost luate măsuri pentru a preveni VÎFA? 
• Au fost luate măsuri pentru a oferi sprijin femeilor care se confruntau cu VÎFA?  
• Sunt  monitorizate  instituţiile  de  mass-media  în  vederea  evaluării  acoperirii  electorale  din

perspectiva de gen?

a. Cartografierea VÎFA la nivel național și regional
O sursă promiţătoare pentru cartografierea domeniului de aplicare a VÎFA sunt studiile de caz naţionale
și  studiile  regionale,  al  căror  scop este  captarea de informaţii  calitative și  cantitative.  Metodologiile
pentru  aceste  studii  de  cartografiere  variază  (printre  care  cercetări  comandate  de  organizaţiile  de
dezvoltare și analize academice), la fel ca și punctele de date utilizate, însă studiile oferă foarte multe
informaţii privind identificarea naturii, a cauzelor și a consecinţelor VÎFA.140

140 Idem.
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Exemple de cartografiere a VÎFA la nivel național și regional 

 Biroul  de  ţară  al  UN  Women în  Pakistan  a  publicat  un  studiu  realizat  în  anul  2016  privind
provocările din calea participării femeilor în politica din Pakistan, în care s-a examinat în special
problema violenţei împotriva femeilor în timpul proceselor electorale. Studiul vizează identificarea
tipurilor  de  VÎFA  în  Pakistan  pentru  a  încuraja  Comisia  Electorală  din  Pakistan  și  alte  părţi
interesate principale să ia, prin reforme legislative, măsurile de politici corespunzătoare.

 PNUD a realizat în anul 2011 studii de caz la nivel de ţară pentru a examina violenţa electorală în
Asia, mai ales în India, Nepal și Pakistan.141 Studiile de caz demonstrează modul în care violenţa
este perpetuată și încorporată în diferite contexte sociale și politice din regiunea Asiei. 

 Centrul  de  instruire  al  UN Women  din Santo  Domingo,  Republica  Dominicană,  a  elaborat  un
proiect  de  cercetare  axat  pe  violenţa  împotriva  femeilor  în  politică  în  vederea  susţinerii
implementării  Consensului  de  la  Quito  (2007)  pentru  abilitarea  femeilor,  în  care  statele  s-au
angajat să ia măsuri pentru  „adoptarea unor măsuri legislative şi reforme instituţionale pentru
prevenirea, sancţionarea şi eradicarea hărţuirii politice şi administrative a femeilor care ajung în
funcţii decizionale în urma alegerii sau în urma desemnării la nivel naţional şi local, precum şi în
partide şi mişcări politice”. Proiectul a implicat patru studii empirice și cartografierea violenţei și a
hărţuirii politice în Costa Rica (2011),142 El Salvador (2012),143 Ecuador (2012)144 și Bolivia (2012), cu
accent pe îmbogăţirea cadrelor teoretice și metodologice pentru abordarea problemei.145

 UN Women și Centrul pentru cercetări sociale (India) au efectuat în anul 2014 un studiu regional
privind violenţa împotriva femeilor (efectuat în India, Nepal și Pakistan) pentru a înţelege natura,
amploarea  și  motivele  violenţei  împotriva  femeilor  în  viaţa  politică  și,  în  special,  ale  VÎFA  și
motivaţiile  pentru  comiterea  acesteia.  Un  alt  scop  al  studiului  a  fost  sensibilizarea  prin
identificarea  și  diseminarea  bunelor  practici  de  atenuare  prin  intermediul  unui  atelier
consultativ.146

 ParlAmericas a lansat un proiect video întitulat „Cartografierea hărţuirii politice bazate pe gen:

141 Studiul a cuprins cercetări efectuate în Bangladesh, India, Indonezia, Nepal, Pakistan, Filipine și Thailanda. A se vedea PNUD, 
2011. “Understanding Electoral Violence in Asia” [Înţelegerea violenţei electorale în Asia].
142Ana Cecilia Escalante și Nineth Méndez, 2011. Sistematización de experiencias de acoso político que viven o han vivido las 
mujeres que ocupan puestos de elección popular en el nivel local. ONU Mujeres- INAMU -SOLIDAR.
143Herrera, Arias și García, 2012.
144Maria Arboleda, 2012. Levantado el velo: Estudio sobre acoso y violencia política en contra de las mujeres autoridades 
públicas electas a nivel local en Ecuador. ONU Mujeres-AMUNE.
145 Maria Eugenia Rojas, 2012. Acoso y violencia política en contra de mujeres autoridades públicas electas en los gobiernos 
locales - municipales en Bolivia. ONU Mujeres-ACOBOL-AECID.
146 UN Women Centrul pentru cercetări soaciale, 2014. Violence against Women in Politics: A study conducted in India, Nepal 
and Pakistan [Violenţa împotriva femeilor în politică. Studiu realizat în India, Nepal şi Pakistan]. India.
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deputatele vorbesc”. Pe site-ul web este oferit un spaţiu interactiv unde deputatele din ambele
Americi  și  din Caraibe își  pot  prezenta mărturiile  pe tema VÎFP,  întrucât  „violenţa politică și
hărţuirea bazată pe gen reprezintă provocări majore cu care se confruntă deputatele de-a lungul
emisferei”.147

b. Cartografierea VÎFA de OME
OME pot cartografia VÎFA pentru a identifica zonele critice și pentru a concepe mecanisme adecvate de
atenuare  și  monitorizare.  De  exemplu,  Comisia  Electorală  din  India a  efectuat  o  cartografierea  a
vulnerabilităţii  cu  scopul  de a  identifica  persoanele  și  zonele  expuse riscului  de  violenţă.  Obiectivul
cartografierii este de a se vedea care este „susceptibilitatea ca un alegător sau o parte din alegători,
indiferent dacă trăiesc sau nu într-o zonă identificabilă din punct de vedere geografic, să fie împiedicaţi
sau influenţaţi în mod ilegal să-și exercite dreptul de vot într-un mod liber și echitabil, prin intimidarea
sau utilizarea influenţei nejustificate sau a forţei de orice fel asupra lor”.148 Cartografierea include zonele,
precum gospodăriile  și  familiile  vulnerabile,  rezumatul  vulnerabilităţii  și  acţiunile  care  trebuie  luate.
Ulterior, cercetarea de cartografiere este certificată de către ofiţerul de sector sau magistratul de sector
și  semnată  de  ofiţerul  electoral  de  circumscripţie.149 Datorită  identificării  domeniilor  vulnerabile,  cu
ajutorul studiului se pot obţine informaţii referitoare la femeile care sunt expuse unor riscuri în timpul
alegerilor, iar OME pot, astfel, să aibă la dispoziţie informaţiile necesare despre metodele eficiente de
protejare a grupurilor de populaţie potenţial vulnerabile.150

c. Evaluările generale ale securității
Cei  care  efectuează  evaluări  generale  ale  securităţii  electorale  pot  integra  o  cartografiere  a  VÎFA  în
abordarea lor, întrucât este important ca VÎFA să fie luată în considerare și cartografiată în cadrul unei
analize mai ample a riscurilor de violenţă electorală.151

În evaluările securităţii electorale pot fi implicate organizaţiile internaţionale și locale, precum și OSC-
urile.152 De exemplu, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) a elaborat în anul
2013 un ghid privind „Cele mai bune practici în securitatea electorală”, care servește ca și document de
însoţire a cadrului său de securitate electorală. În ghid este stabilită o metodologie pentru o analiză
iniţială  a  contextul,  a  factorilor  istorici  ai  conflictului  și  a  părţilor  interesate  din  patru ţări. 153 Aceste
evaluări ale securităţii ţărilor au fost ulterior folosite pentru a identifica cele mai bune practici pentru
organizaţiile  politice,  de  securitate,  ale  societăţii  civile  și  non-profit  în  vederea  implicării  lor  în
programarea securităţii electorale pe tot parcursul ciclului electoral. În ghidul său, USAID a identificat
prevenirea violenţei împotriva femeilor în alegeri (PVÎFA) drept o preocupare primară de securitate:

147 ParlAmerica, 2017. Mapping gender-based political harassment: Parliamentarians speak out [Cartografierea hărţuirii politice 
bazate pe gen. Deputatele vorbesc]. http://www.parlamericas.org/en/group-of-women/political-harassment-map.aspx
148 Adaptat de la PNUD/UN Women, 2015.
149 Comisia Electorală din India, 2011. Nr. 464/Instrucţiuni/ EPS/ 2011. New Delhi, 5 martie.
150 PNUD/UN Women, 2015.
151 A se vedea, de exemplu, UN Policy Directive on Preventing and Mitigating Election-related Violence [Directiva ONU de politici
privind prevenirea și mitigarea violenţei din motive electorale].
152 Adaptat de la PNUD, 2012.
153 Afghanistan, Guatemala, Mexic și Filipine. A se vedea USAID, ianuarie 2013. “Best Practices in Electoral Security: A Guide for 
Democracy, Human Rights and Governance Programming” [Cele mai bune practici în securitatea electorală. Ghid pentru 
programare în domeniul democraţiei, drepturilor omului și guvernării]. P. 9.
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„Obiectivul identificării celor mai bune practici în prevenirea PVÎFA este de a recunoaşte
faptul  că  femeile  pot  fi  într-o  oarecare  măsură  vulnerabile  la  violenţă  în  timpul
perioadelor electorale, iar aceste vulnerabilităţi trebuie să fie reflectate în acţiunile de
programare. Deşi în analizele anterioare ale violenţei împotriva femeilor s-a menţionat
că astfel de violenţe apar în contextul familiei,  comunităţii  şi  ţării,  în acest  ghid este
susţinută opinia că alegerile pot fi considerate un al patrulea context din cauza naturii
potenţial conflictuale a alegerilor şi a vulnerabilităţilor femeilor în cadrul lor”.154

În ghidul USAID s-a identificat că femeile pot fi vizate nu doar în calitate de candidate la anumite funcţii,
dar și în calitate de „oficiali publici, oficiali electorali... sau alegătoare”.155 Într-un studiu separat al USAID
privind evaluarea securităţii alegerilor s-a recunoscut că femeile erau expuse unui risc mai înalt de a se
confrunta cu acte de violenţă în Columbia și Bangladesh în comparaţie cu bărbaţii.156 Aceste constatări au
determinat USAID să recomande creșterea numărului de ofiţere de poliţie la secţiile de votare din aceste
ţări „pentru a reacţiona la conflictele bazate pe gen”.157

Astfel, ca rezultat al evaluărilor securităţii electorale, la baza cărora au stat informaţiile despre VÎFA, ţările
ar putea să identifice mai bine diferitele funcţii în care femeile pot fi ţinte ale actelor de violenţă. În
aceste condiţii, ţările și comunităţile ar putea să elaboreze mai bine programări în vederea prevenirii și
mitigării incidentelor de VÎFA pe tot parcursul ciclului electoral. 

1.2. Stabilirea măsurătorilor VÎFA

Pentru a putea monitoriza în mod eficient VÎFA, este nevoie de stabilirea unor măsurători sau indicatori
unanim recunoscuţi.  Indicatorii  sunt criterii  sau măsuri  –  puncte de reper,  fapte, numere, opinii  sau
percepţii – care pot fi folosite pentru a evalua în mod constant schimbările ce au loc în timp. 158 Stabilirea
indicatorilor privind VÎFA este un prim pas esenţial întrucât statisticile care derivă din astfel de indicatori
„sporesc nivelul  de conștientizare și  oferă un impuls  pentru schimbare, în vederea creării  unei  baze
pentru  politici,  programe și  proiecte,  și  monitorizării  și  evaluării  unor  astfel  de  politici  și  măsuri”. 159

Indicatorii ajută și la identificarea domeniilor prioritare pentru intervenţie, permit o mai bună planificare,
ajută instituţiile să-și respecte angajamentele și stimulează schimbarea prin colectarea de date.160

Natura VÎFA variază între ţări și regiuni, precum și în timp. Astfel, în cadrul măsurătorilor trebuie să se ia
în considerare contextul naţional și natura inegalităţilor de gen cu care se confruntă populaţia. În mod
ideal, în cadrul măsurătorilor trebuie să se ia în considerare:

 Prevalenţa VÎFA, adică proporţia victimelor din numărul populaţiei măsurate;
 Incidenţa VÎFA, adică numărul de incidente/evenimente care au loc într-o anumită perioadă;
 Perioadele vizate, cum ar fi o parte specifică a ciclului electoral sau o perioadă prelungită de

timp.161

154 USAID, 2013. P. 6.
155 Ibid., p. 34.
156 USAID, martie 2010. “Electoral Security Assessment: Bangladesh, Zimbabwe, and Colombia” [Evaluarea securităţii electorale: 
Bangladesh, Zimbabwe și Columbia].
157 Ibid., p. 31.
158 Imp-Act, 2005. “Choosing and Using Indicators for Effective Social Performance Management” [Alegerea și utilizarea 
indicatorilor pentru un management eficient al performanţei sociale]. În Imp-Act Practice Notes, nr. 5. Brighton: IDS.
159Birgitta Hedman, Francesca Perucci și Pehr Sundström, 1996. "Engendering statistics: A Tool for Change” [Producerea 
statisticilor: un instrument pentru schimbare], Orebro, Statistics Sweden. P. 9.
160 Justina Demetriades, 2007. “Gender Indicators: What, Why, How?” [Indicatorii de gen: Ce, de ce, cum?]
161 Ballington, 2016.
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Indicatorii  pot  fi  cantitativi  sau calitativi,  pot fi  măsuraţi  la  diferite  niveluri  (local,  naţional,  regional,
global) și în diferite perioade (de ex. o anumită etapă în ciclul electoral). Indicatorii cantitativi pot include
frecvenţa incidentelor individuale sau frecvenţa diferitor tipuri de abuzuri (de ex. vătămări corporale,
ameninţări  cu  vătămare  sau  agresiuni  sexuale)  pentru  diferite  victime  (alegători  sau  candidaţi),  din
diferite  grupuri  (în  funcţie  de  vârstă,  etnie,  identitate  de  gen),  printre  altele.  Indicatorii  calitativi  și
metodele  de cercetare  pot  să  completeze  studiile  cantitative  și  să  ofere  o  imagine  mai  completă  a
situaţiei. După stabilirea indicatorilor VÎFA corespunzători, ar putea să se ia în considerarea modul în care
ei ar putea să fie integraţi în măsurătorile existente pentru a monitoriza violenţa politică sau electorală,
sau în indicatorii VÎF pre-existenţi. 

Măsurătorile cantitative Măsurătorile calitative
Metode:
 Studii
 Analiza  statistică  a  datelor  colectate

prin  intermediul  instrumentelor  de
cartografiere

Metode:
 Interviuri/grupuri de discuţii
 Sondaje cu întrebări deschise
 Relatări verbale
 Etnografii
 Cercetarea acţiunilor participative
 Sondaj de percepţie

Indicatori:
 Frecvenţa incidentelor individuale
 Frecvenţa  diferitor  tipuri  de  abuzuri

(de ex. vătămări corporale, ameninţări
cu vătămare sau agresiuni sexuale)

 Tipul  victimei  (de  ex.  alegător,
candidat, personal electoral etc.)

Indicatori:
 Opiniile privind barierele din calea votării într-un

anumit context
 Atitudinile și părerile bărbaţilor și  femeilor faţă

de noile legi privind VÎFA
 Experienţele femeilor referitoare la VÎFA înainte, 

în timpul sau după campaniile electorale

Principalele tipuri de violenţă și indicatorii care au fost descriși în partea A a acestui ghid sunt prezentaţi
pe scurt în tabelul 2 de mai jos. Având în vedere că există câţiva indicatori posibili care pot fi măsuraţi la
diferite etape ale ciclului electoral, măsurilor trebuie să li se acorde prioritate în funcţie de contextul
naţional. La fel, trebuie să fie luată în considerare identificarea făptașilor care comit acte de violenţă,
precum și a grupurilor specifice de femei care sunt expuse unui risc mai mare de a se confrunta cu astfel
de acte. 

Tabelul 2: Exemple de puncte sau indicatori pentru măsurarea și monitorizarea VÎFA

Perioada pre-electorală* Perioada electorală* Perioada  post-
electorală/intra-
electorală*

# incidente de violenţă/abuz fizic 
# femei împiedicate de a se înregistra
# tentative de omor al candidatelor, al 
alegătoarelor etc.
# candidate, alegătoare etc. omorâte

# incidente de vot în 
familie/vot constrâns
# femei împiedicate de a 
vota
# decrete emise de liderii 

#  femei  obligate  să
demisioneze
# femei care se confruntă 
cu hărţuire sexuală 
# femei care se confruntă 
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# incidente de intimidare verbală, hărţuire 
sau intimidare 
# femei violate, agresate sau hărţuite 
sexual
# femei vizate de zvonuri 
denigratoare/calomnii
# candidate forţate să se retragă din cursa 
electorală
# femei reţinute în mod arbitrar și durata 
reţinerii
# femei răpite
# postări online cu hărţuiri ce vizează 
femeile 
# articole și reportaje mass-media în care 
femeile sunt descrise în mod negativ 
# incidente când membrii familiei 
candidatelor au fost uciși sau agresaţi fizic
# incidente când personalul de 
campanie/auxiliar al candidatelor a fost 
agresat fizic

tradiţionali sau religioși 
pentru a împiedica femeile
să voteze
# femei hărţuite sau 
agresate în ziua alegerilor
# femei intimidate sau 
ameninţate

cu agresiuni și abuzuri 
bazate pe gen
# articole și reportaje 
mass-media în care 
liderele sunt descrise în 
mod negativ
# postări online cu hărţuiri
și intimidări împotriva 
funcţionarelor alese
# femei alese presate sau 
forţate de propriul partid 
să aibă un rol politic 
subordonat

*A se include informații  despre victime (de ex. alegători, candidați, personal electoral, mass-media
etc.) și făptași

1.3.Posibilități de colectare a datelor despre VÎFA prin intermediul inițiativelor existente

Monitorizarea și datele despre VÎFA oferă dovezi care pot fi utilizare pentru documentarea, descurajarea
și denunţarea problemei.162 Petru cartografierea și evaluarea pe deplin a VÎFA este nevoie, prin urmare,
de o metodologie de colectare a datelor și de un sistem de monitorizare. Deși monitorizarea violenţei
electorale în general a evoluat timp de un deceniu și a înregistrat o creștere majoră a interesului odată cu
introducerea soluţiilor de tehnologie a informaţiei și de comunicare (TIC), monitorizarea VÎFA nu este
tocmai facilă deoarece „se încadrează între două domenii paralele de cercetare și monitorizare: pe de o
parte,  lipsa de înţelegere, raportare și  monitorizare a violenţei  împotriva femeilor în sfera politică și
publică și, pe de altă parte, lipsa de înţelegere și de cunoaștere a dimensiunii de gen a violenţei politice și
electorale într-un sens mai amplu”.163 Multe modele existente de monitorizare se bazează pe datele care
pot fi verificate în mod public (cum ar fi rapoarte ale poliţiei și spitalelor etc.) și pe martorii direcţi, ceea
ce face ca VÎFA să nu fie tocmai ușoară de monitorizat, având în vedere natura ei sensibilă și adesea
intimă.

Există câteva modele de monitorizare care au potenţial pentru practicieni să elaboreze un set de date
pentru a urmări VÎFA într-o anumită ţară. Printre practicile actuale de colectare a datelor, care prezintă
potenţial pentru monitorizarea VÎFA, se numără: 

162 PNUD, 2012.
163 Ballington, 2016.
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a. Măsurătorile  și  colectarea  datelor  privind  EVÎF  (adică  prin  studii  sau  prin  înregistrări
administrative  de  la  servicii),  întreprinse  de  stat  și  de  birourile  naţionale  de  statistică  care
colaborează îndeaproape cu societatea civilă, mediul academic și alte părţi interesate relevante;

b. Oportunităţile în cadrul ODD;  
c. Instrumentele de externalizare spre public și de vizualizare a datelor; și
d. Studii pilot privind violenţa împotriva femeilor în politică.

(Monitorizarea alegerilor, inclusiv Misiunile de observare a alegerilor și Women’s Situation Rooms, este
inclusă în următoarea secţiune, punctul de acţiune 2).  

a. Măsurătorile și monitorizarea EVÎF
Eliminarea violenţei împotriva femeilor este o prioritate internaţională. Vizibilitatea problemei a sporit în
ultimii  20  de  ani  datorită  declaraţiilor  și  acordurilor  internaţionale164,  ceea  ce  a  dus  la  elaborarea
măsurătorilor standardizate și a instrumentelor de colectare a datelor pentru VÎF. Totuși, după cum am
subliniat  în partea A,  monitorizarea EVÎF  a omis  sfera  politică  și  electorală.  Integrarea măsurătorilor
vizate de VÎFA în instrumentele pre-existente de colectare a datelor despre VÎF ar putea fi o modalitate
prin care VÎFA ar putea fi monitorizată. Acest lucru ar putea fi mai eficient și întâmpinat cu mai puţină
opunere decât introducerea de noi instrumente – o tactică care poate crește nivelul de monitorizare,
maximizând între timp resursele deja disponibile de colectare a datelor.

În 2011, Comisia de statistică a identificat și  aprobat nouă  indicatori  VÎF de bază,  după care au fost
elaborate ghiduri  pentru producerea acestor statistici în 2014 de către Divizia de statistică a ONU. 165

Elaborarea  acestor  indicatori  și  ghiduri  principale  este  esenţială  pentru  asigurarea  coerenţei
măsurătorilor între ţări, precum și pentru abordarea considerentelor metodologice și etice ale unei astfel
de măsurători. În anul 2015, în urma examinării implementării Declaraţiei de la Beijing și Platformei de
acţiune de la 20 de ani de la adoptare, statelor li s-a solicitat să-și intensifice eforturile de colectare și
raportare a datelor în conformitate cu indicatorii VÎF de bază.166

Din păcate, niciunul dintre indicatorii VÎF de bază conveniţi nu prevede măsurarea gradului de violenţă
împotriva femeilor în context politic în general, sau în context electoral în special,  subliniind lipsa de
vizibilitate  și  de  mobilizare  în  jurul  acestei  probleme.167Poate  că  domeniul  de  aplicare  al  violenţei
împotriva  femeilor  în  politică  și  alegeri  era  mai  restrâns  atunci  când  au  fost  conveniţi  indicatorii,
comparativ cu situaţia de astăzi, sau că recunoașterea publică a problemei nu era atât de mare. 168 În
vederea  extinderii  măsurătorilor,  s-ar  putea  lua  în  considerare  adăugarea  de  întrebări  sau  opţiuni
relevante VÎFA în răspunsurile la întrebările legate de „făptaș” sau „locul producerii” în studiile existente
privind prevalenţa VÎF. Totuși, acest lucru poate fi prea dificil, având în vedere specificitatea indicatorilor
VÎF.169

Există informaţii utile care pot fi obţinute din elaborarea măsurătorilor și indicatorilor VÎF, care ar putea
contribui la influenţarea elaborării măsurătorilor VÎFA. În primul rând, a existat un apel puternic pentru

164 A se vedea UNGA, 1993; ONU, 1995; UN CSW, 2013; și mai recent Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030, 2015.
165 Menţionat în Ballington, 2016. P. 8. A se vedea și Departamentul pentru afaceri economice şi sociale al ONU, 2014. 
ST/ESA/STAT/SER.F/110. Guidelines for Producing Statistics on Violence against Women: Statistical surveys [Ghid pentru 
elaborarea statisticilor privind violenţa împotriva femeilor. Studii statistice].
166 Idem. A se vedea și UN Women, 2015. Summary Report: The Beijing Declaration and Platform for Action Turns 20 [Raport 
sumar: Declaraţia de la Beijing şi Platforma de acţiune la 20 de ani].
167 Ballington, 2016.
168 Idem.
169 Ibid., p. 9.
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colectarea  datelor  și  pentru  cercetări,  apel  stabilit  prin  rezoluţii  internaţionale  convenite  de  statele
membre. În al doilea rând, a fost stabilit un set minim de indicatori conveniţi, cu metode clare și cerinţe
etice  pentru  măsurare,  ceea  ce  este  important  pentru  îmbunătăţirea  fiabilităţii  și  a  comparabilităţii
datelor între ţări.170

b. Instrumentele de monitorizare a violenței bazate pe gen

Instrumentele existente pentru monitorizarea violenţei bazate pe gen pot, de asemenea, să stea la baza
monitorizării  VÎFA. De exemplu, sistemul de gestionare a informaţiilor privind violenţa bazată pe gen
multi-partener este o „iniţiativă cu mai multe faţete,  care permite actorilor umanitari  ce răspund la
incidentele de VBG să colecteze, stocheze, analizeze și partajeze în mod eficient și în siguranţă datele
raportate  de  supravieţuitorii  VBG”.171 Sistemul  include  un  instrument  de  clasificare  a  violenţei  în
conformitate  cu șase  tipuri  de  VBG,  astfel  încât  să  fie standardizate  definiţiile  VBG,  două formulare
utilizate  pentru  colectarea  datelor  despre  VBG  și  o  bază  de  date  pentru  înregistrarea  incidentelor,
concepută pentru simplificarea și îmbunătăţirea procesului de colectare, perfectare și analiză a datelor.
Instrumentele bine concepute, cum ar fi acestea, sunt niște exemple bune pentru colectarea datelor
despre VÎFA. 

c. Oportunitățile în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă
În ODD-uri s-a recunoscut ameninţarea pe care VÎF o are în calea atingerii egalităţii de gen și a dezvoltării
durabile, în special prin ţinta 5.2. „Eliminarea tuturor formelor de violenţă împotriva tuturor femeilor şi
fetelor în sferele publice şi private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale şi a altor tipuri de exploatare”
și  alte ţinte conexe sub alte obiective.172 În  eforturile  de monitorizare va fi nevoie de date fiabile și
comparabile privind prevalenţa, care vor fi colectate în conformitate cu standardele existente la nivel
global,  după  cum  este  prevăzut  în  cadrul  indicatorilor  globali  ai  ODD-urilor.173 Este  important  să
menţionăm că s-au depus eforturi pentru a garanta alinierea indicatorilor aferenţi VÎF în cadrul ODD-
urilor cu indicatorii VÎF de bază, adoptaţi anterior în anul 2011. 

În cadrul indicatorilor globali ODD sunt incluși doi indicatori privind prevalenţa violenţei fizice, sexuale și
psihologice în cupluri, precum și a violenţei sexuale în afara cuplurilor în ultimele 12 luni. Scopul acestor
indicatori  este de a monitoriza progresul  ţintei  specifice de eliminare a tuturor formelor de violenţă
împotriva tuturor femeilor și fetelor (ţinta 5.2). Din acest cadru fac parte și alţi indicatori referitori la
violenţa împotriva femeilor și fetelor – și anume, prevalenţa hărţuirii fizice și sexuale în funcţie de sex și
locul producerii (ţinta 11.7), numărul victimelor omorurilor cu intenţie după gen (ţinta 16.1) și proporţia
tinerelor și a tinerilor care au fost victime ale violenţei sexuale până la vârsta de 18 ani (ţinta 16.2). Acești
indicatori vor permite evaluarea altor forme de violenţă, inclusiv a violenţei în spaţiile publice.174

170 Idem.
171 UNFPA, UNHCR, UNICEF și alţii. Gender-Based Violence Information Management System [Sistemul de gestionare a 
informaţiilor privind violenţa bazată pe gen].http://www.gbvims.com/what-is-gbvims/
172 UN DESA. Sustainable Development Goal Knowledge Platform [Platforma de cunoaştere a Obiectivelor de Dezvoltare 
Durabilă]. A se vedea ODD 11 (ţinta 11.7) și ODD 16 (ţinta 16.1 și 16.2) din Agendă la adresa: 
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
173 Ballington, 2016. Un cadru al indicatorilor globali a fost elaborat de către Inter-Agenţie și Grupul de experţi privind indicatorii 
ODD (IAEG-SDG) și a fost convenit, ca punct de plecare practic, la cea de-a 47-a sesiune a Comisiei de statistică a ONU din martie
2016. După care, ECOSOC, la cea de-a 70-a sesiune din iunie 2016, a luat în considerare raportul Comisiei, în care era inclus 
cadrul indicatorilor globali. A se vedea UN ECOSOC, 2016. E/CN.3/2016/2/Rev.1. Report of the Inter-Agency and Expert Group on
Sustainable Development Goal Indicators [Raportul Inter-Agenţiei şi Grupului de experţi privind indicatorii Obiectivelor de 
Dezvoltare Durabilă]. Cea de-a 47-a sesiune a Comisiei de statistică, organizată în perioada 8-11 martie.
174 Ballington, 2016.
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Ca și în cazul indicatorilor VÎF de bază, niciunul dintre indicatorii ODD propuși nu prevăd în mod explicit
monitorizarea VÎFA, deși există cu siguranţă posibilitatea de a face acest lucru. Spre exemplu, ţinta 5.2 și
11.7  permit  obţinerea datelor  privind violenţa  în  spaţiile  publice.  În  cazul  indicatorului  5.2.2  privind
violenţa  sexuală  comisă  de  către  un  non-partener  și  11.7.2  privind  hărţuirea  fizică  și  sexuală  este
necesară dezagregarea datelor după locul de producerii, care ar putea include sfera politică. Mai mult
decât atât,  indicatorul  5.1.1 privind violenţa în cupluri  necesită raportarea formei de violenţă (fizică,
sexuală și psihologică), care ar putea fi potenţial extinsă pentru a include controlarea comportamentelor
care vizează femeile în viaţa politică și publică.175 Aici ar putea fi incluse cazurile în care, de exemplu,
femeile  au  fost  împiedicate  de  către  partener  să  voteze  sau  au  fost  convinse  să  voteze  un  anumit
candidat. 

c. Externalizarea spre public și vizualizarea datelor
În scopul măsurării VÎFA, instrumentele de vizualizare a datelor externalizate spre public și a datelor din
surse deschise ar putea fi o platformă pentru urmărirea vizuală a incidentelor de VÎFA – un prim pas în
colectarea datelor pentru a putea înţelege amploarea problemei și pentru a o aborda. 

Cel mai răspândit instrument de vizualizare a violenţei  electorale este platforma open-source pentru
cartografiere Ushahidi, ceea ce în swahili înseamnă „mărturie” sau „depoziţie”, creată pentru prima dată
în anul 2008 în Kenya. Ea se bazează pe datele colectate de la publicul larg, transmise prin mesaje text
SMS,  Twitter,  Facebook,  YouTube,  apeluri  telefonice,  e-mail  etc.  Aceste  date  sunt  transmise  pe  o
platformă web și reprezentate grafic sub forma unor hărţi accesibile publicului, cum ar fi Google Maps.
Platforma oferă dovezi esenţiale bazate pe date și permite participarea cetăţenilor de rând, care pot să
nu aibă la dispoziţie  alte canale prin care să denunţe actele de violenţă și  nedreptate.  De exemplu,
platforma a fost folosită în anul 2016 în Statele Unite pentru a monitoriza acuzaţiile de intimidare a
alegătorilor  în  perioada  celor  de-a  58-lea  alegeri  prezidenţiale,  incluzând  cazuri  de  reprimare  a
alegătorilor în ziua alegerilor.176 Aceste  date colectate de la public prezintă potenţial de monitorizare a
cazurilor de VÎFA, mai ales dacă datele sunt raportate după sex sau dacă anumite tipuri de VÎFA sunt
urmărite în timpul perioadei electorale. 

În Egipt, datele despre VÎF au fost în general colectate de la public. Datele colectate de la public despre
hărţuirea  sexuală  sunt  urmărite  prin  intermediul  Harassmap,  care  utilizează  aceeași  platformă  de
cartografiere vizuală  ca  și  Ushahidi,  și  oferă  informaţii  despre  acest  fenomen răspândit.  Cazurile  de
hărţuire  sexuală  pot  fi  raportate  prin  intermediul  unei  raportări  online,  SMS,  e-mail,  Twitter  sau
Facebook. După verificarea raportării, cazul dat de hărţuire este reprezentat sub forma unui punct roșu
pe harta Egiptului, dând problemei o imagine clară.177 Publicul poate face clic pe oricare dintre punctele
de pe site-ul ușor accesibil și poate vedea transcrierea fiecărei raportări. Alte proiecte includ activităţi de
parteneriat comunitar, campanii de informare socială și campanii de blogging care pledează împotriva
hărţuirii sexuale.

Exemplu de raportare și vizualizare a datelor despre incidente pe Harassmap 

175 Juncal Plazaola Castano, iulie 2016, interviu personal.
176 Nat Manning, 2016. “USA Election Monitor: Of the People, By the People” [Monitorizarea alegerilor în SUA. Monitorizarea 
oamenilor, monitorizarea de către oameni], Ushahidi, 1 noiembrie; PNUD, 2012. P. 38.
177 Hina Ansari, 2013. “Could Mobile Technology Combat Sexual Harassment?” [Ar putea tehnologia mobilă să combată 
hărţuirea sexuală?] Huffington Post: The Blog, 11 februarie.
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În  mod  similar,  în  august  2016,  un  grup  din  Liban  testa  în  versiune  beta  o  hartă  întitulată
„HarassTracker”, în care sunt colectate raportările voluntare despre hărţuirile sau agresiunile sexuale din
toată ţara.178 Platforma este, de asemenea, un instrument de raportare online în care persoanele care au
fost martori sau victime ale hărţuirii sexuale pot marca pe hartă locul întâmplării și pot oferi informaţii
despre tipul hărţuirii sexuale cu care s-au confruntat.179

Până  în  prezent,  însă,  nici  Ushahidi,  Harassmap  sau  HarassTracker  nu  urmăresc  în  mod  explicit
incidentele de VÎFA. Deși aceste modele sunt promiţătoare pentru monitorizarea VÎFA, ele nu sunt lipsite
de provocări. De exemplu, datele obţinute din mai multe surse nu pot fi verificate fără existenţa unui
sistem de rezervă, ele putând fi fraudate, manipulate sau supuse erorii  umane, ceea ce influenţează
calitatea metodologiei de monitorizare. Modelele de raportare pot să fie neuniforme din cauză că ele
depind de nivelul de cunoaștere a programului de către utilizatori, de acoperirea telefonului mobil și/sau
de accesul la Internet. Aspectele care nu sunt înţelese prea bine, cum ar fi VÎFA, pot necesita ore de
educaţie civică și sensibilizare, înainte ca cetăţenii să le poată raporta într-un mod sistematic. Limitările
tehnice creează provocări suplimentare. Pe platforma Ushahidi, de exemplu, datele nu sunt dezagregate
după sex, iar variabile specifice legate de VÎFA nu sunt adăugate. 

Acesta  ar  fi  un  motiv  pentru  care  rolul  unor  organizaţii  precum  „Take  Back  the  Tech!” este  foarte
important pentru elaborarea unor modalităţi care să aibă la bază platformele TIC existente în vederea
monitorizării VÎFA specifice.180 Creată în anul 2006 de către Asociaţia pentru comunicare progresistă în
cadrul programului pentru drepturile femeilor, organizaţia „Take Back the Tech!” urmărește să încurajeze
femeile și fetele să elaboreze, cu utilizarea TIC, soluţii inovatoare pentru VÎF. Pe lângă campania pe care o
desfășoară anual „16 zile  de activism împotriva violenţei  bazate pe gen”, organizaţia gestionează, de
asemenea, propriul instrument de cartografiere a vizualizării datelor, care reprezintă grafic incidentele
VÎF bazate pe tehnologie raportate din întreaga lume.

d. Studii pilot privind violența împotriva femeilor în politică
În ultimul deceniu, prin intermediul mai multor proiecte-pilot documentate s-a urmărit colectarea de
date despre VÎFP și VÎFA prin iniţiative între mai mulţi parteneri, bazându-se pe implicarea OSC-urilor în
procesul de monitorizare. Chiar dacă metodologiile și punctele de colectare a datelor variază – și nu pun

178 A se vedeahttp://harasstracker.org/
179 Jack Moore, 2016. “Female Entrepreneurs Launch Online Sexual Harassment Tracker in Beirut” [Antreprenoarele lansează 
dispozitivul online de urmărire a hărţuirilor sexuale în Beirut]. Newsweek, 25 februarie.
180 A se vedeahttps://www.takebackthetech.net/
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accentul în mod direct pe alegeri – ele oferă exemple interesante de încercări de a obţine mai multe
informaţii despre natura, cauzele și consecinţele VÎFP.

Cartografierea și măsurarea VÎFA în alegerile organizate în anul 2015 în Tanzania
Alegerile generale din Tanzania din anul 2015 au fost o ocazie de a efectua primul exerciţiu de colectare a
datelor privind VÎFA, desfășurat în special de OSC, Platforma transpartinică a femeilor din Tanzania (TWCP),
și susţinut de UN Women ca parte a unui set mai larg de activităţi menite să asigure un proces electoral
incluziv și sensibil la dimensiunea de gen. Astfel, au fost organizate activităţi de sensibilizare a candidatelor
și a pretendentelor despre VÎFA, au fost instruite forţele de poliţie și de securitate, observatorii electorali
naţionali și Comisia Electorală Naţională (CEN) în domeniul VÎFA și a fost susţinută revizuirea cadrului de
politici și legal relevant. 

TWCP a supravegheat, cu ajutorul mai multor metode, monitorizarea VÎFA înainte, timpul și după alegerile
din octombrie 2015, între luna iulie și noiembrie 2015. Peste 50 de observatori instruiţi în domeniul VÎFA,
ajutaţi  de  coordonatorii  electorali  regionali  de  la  CEN  și  înarmaţi  cu  liste  de  verificare  și  chestionare
direcţionate,  au  fost  delegaţi  în  14  regiuni  din  toată  ţara  pentru  a  participa  în  mod  direct  la  două
evenimente electorale pe zi (de ex. mitinguri de campanie, ședinţe interne de partid și forumuri publice de
discuţii), monitorizând comportamentul oamenilor, cazurile de VÎFA și participarea femeilor în politică, în
general, la 530 de evenimente. De asemenea, observatorii au desfășurat interviuri structurate cu 1.532 de
respondenţi selectaţi dintr-un eșantion planificat sau aleatoriu, în mare parte în funcţie de disponibilitatea
și de dorinţa lor de a răspunde la întrebări. Iată cine au fost respondenţii:  alegătoare (647) și alegători
(540); lideri locali de opinie, cum ar fi liderii religioși, liderii administraţiei publice locale și membrii influenţi
din comunitate (204); și candidate la alegerile parlamentare și locale (141).

Constatările indică:
 69% dintre candidatele respondente au raportat folosirea unui limbaj abuziv, cum ar fi hărţuirea

verbală și insultele.

 17% dintre candidatele respondente au raportat atacuri fizice, care au inclus bătăi, pietre aruncate
în direcţia lor sau haine rupte.

 13% dintre candidatele respondente au raportat solicitări pentru favoruri sexuale. 

 53%  dintre  femeile  intervievate  după alegeri  au declarat  că  nu au votat  din cauza mai  multor
factori:  frica de violenţă,  nu aveau cartelele de înregistrare a alegătorilor,  presiunile din partea
soţilor. 

 Votul  în  familie  și  violența  în  familie prevalau  în  multe  mărturii:  unele  femei  au  declarat  că
membrii familiei le-au confiscat cartelele de alegător; altele au fost împiedicate să voteze după ce
au fost bătute de soţi, cauzându-le răni corporale grave pentru faptul că susţineau candidaţi pe care
ei  nu-i  preferau;  soţii,  fraţii  și  fiii  verificau în  unele  cazuri  alegerile  femeilor;  iar  alte  femei  au
raportat că în locul lor au votat soţii, care susţineau că ele erau analfabete.

 Ora și locul întâlnirilor echipei de campanie, care de obicei au loc seara târziu, la fel s-au dovedit a
fi nepotrivite pentru participarea eficientă a femeilor.

Constatările acestui prim exerciţiu de cartografiere și măsurare a VÎFA în Tanzania au confirmat apariţia
cazurilor de violenţă psihologică, fizică și sexuală – cea psihologică prevalând – și că făptașii de VÎFA, în
contextul alegerilor din anul 2015, erau în mare parte membri ai familiei, candidaţi, susţinători de partid,
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precum și oficiali de partid. În urma exerciţiului au fost observate și unele constatări pozitive: de ex. au fost
femei care au menţionat că au avut alături bărbaţi care le susţineau și care le încurajau să participe în
politică;  totuși,  caracterul  privat  al  VÎFA,  în  special  în  context  familial,  și  rușinea  frecvent  asociată  cu
aceasta, au îngreunat monitorizarea și răspunsul la VÎFA cu ajutorul metodelor tradiţionale de colectare a
datelor și de observare a alegerilor. În baza lecţiilor din anul 2015, printre îmbunătăţirile care vor fi aduse
pe viitor procesului de monitorizare a VÎFA se numără: creșterea gradului de monitorizare și a legăturilor cu
mecanismele tradiţionale de observare  a  alegerilor;  legături  mai  bune cu mecanismele  de reacţie  prin
intermediul  poliţiei,  al  sistemului  judiciar,  al  OME etc.;  mai  multe  instruiri  și  mai  multă  sensibilizare  a
pretendentelor și a candidatelor; diseminarea intensă a rapoartelor din anul 2015, precum și a viitoarelor
rapoarte  privind  VÎFA  prin  intermediul  partidelor  politice,  al  OME,  al  registrului  naţional  al  partidelor
politice, al OSC-urilor și al altor părţi interesate relevante.181

Violența împotriva femeilor în politică în Africa
UN Women și Institutul pentru democraţie în Africa de Sud (IDASA) au testat, în anul 2011, un proiect
dedicat monitorizării violenţei împotriva femeilor în politică. Modelul, cu implicarea mai multor parteneri,
era menit să stimuleze mecanismele de răspuns la VÎFP, care să fie bazate pe dovezi, să fie sistematice și
instituţionalizate. Testarea iniţială a modelului a avut loc în timpul alegerilor din februarie 2011 din Uganda,
iar apoi în Nigeria și Zimbabwe. În toate cele trei cazuri, studiul a fost desfășurat împreună cu o coaliţie de
OSC-uri  naţionale,  activiști  și  voluntari,  cu  sprijinul  UN  Women,  în  colaborare  cu  PNUD  și  IDASA.
Metodologia programului  presupunea extragerea datelor dintr-un eșantion de locuri din fiecare ţară cu
utilizarea a două chestionare, cu ajutorul cărora s-au capturat diferite aspecte ale VÎFP în timpul campaniei
și  în ziua alegerilor.  Analiștii  de date au înregistrat  datele în diferite „hub-uri”  ale programului  și  le-au
analizat cu ajutorul unei analize statistice cantitative. Ulterior, organizaţiile partenere au utilizat această
analiză pentru acţiuni de advocacy și declaraţii publice. În urma colectării datelor au fost obţinute unele
informaţii relevante despre zonele unde s-a utilizat chestionarul, însă rezultatele nu au fost suficient de
reprezentative pentru a avea niște raportări bune ale incidentelor.182

Femeile în sistemul de supraveghere politică în Asia de Sud
În anul 2006, Parteneriatul Asia de Sud (SAP), o reţea regională de politiciene
și grupuri de observatori comunitari din cinci ţări din Asia de Sud, a introdus,
prin  intermediul  Sistemului  de  supraveghere  regională  (SSR)  a  violenţei
împotriva femeilor în politică, unul dintre primele proiecte de monitorizare.
Scopul SSR era de a colecta și disemina, de la nivel local la nivel regional,
informaţii referitoare la violenţa împotriva femeilor în politică. Informaţiile
primare despre cazurile de violenţă urmau să fie colectate și diseminate de
către grupurile comunitare și grupurile naţionale de observatori atunci când
astfel  de cazuri  aveau loc,  iar  apoi  urmau să  fie diseminate  centrelor  de
servicii de comunicare și altor părţi interesate, inclusiv poliţiei, autorităţilor
guvernamentale relevante și biroului naţional al SAP.183 Sistemul s-a asigurat
că există un cadru de referire în vederea susţinerii victimelor. Sistemul urmărea colectarea a patru tipuri de
date: 1) informaţii despre incidentele de VÎFP, 2) informaţii despre strategiile de atenuare și/sau cele mai
bune practici adoptate de politiciene; 3) informaţii despre cazurile referite și 4) informaţii despre cazurile
aflate în instanţele de judecată. 

181Negrao, 2017.
182 Instrumentul de monitorizare, chestionarele și studiile pilot nu au fost publicate.
183 Parteneriatul Internaţional Asia de Sud, decembrie 2006. Violence Against Women in Politics Surveillance System Guidebook 
[Ghid privind sistemul de supraveghere a violenţei împotriva femeilor în politică].
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În timp ce SSR-ul viza cuprinderea în general a violenţei împotriva femeilor în politică, una dintre inovaţiile
unice ale programului a fost un chestionar care cuprindea un set larg de indicatori, concepuţi special pentru
a aborda VÎFA. De exemplu, în datele colectate a fost inclus momentul în care avea loc violenţa: „în timpul
participării la campania electorală”, „în timpul desemnării”, „în timpul alegerilor” și „după alegeri”.184

Rezumatul inițiativelor de cartografiere și monitorizare a VÎFA:

Perioada pre-electorală Perioada electorală Perioada post-electorală
• Efectuarea cartografierii VÎFA la nivel 

naţional și regional
• Includerea VÎFA în evaluările OME și ale 

securităţii electorale
• Elaborarea și definirea indicatorilor
• Ajustarea sau bazarea pe indicatorii și 

instrumentele de măsurare a VÎF 
existente
• Luarea în considerare a includerii VÎFA în 

monitorizarea ODD-urilor relevante 
• Luarea în considerare a instrumentelor 

multifuncţionale și de vizualizare a 
datelor

• Colectarea și verificarea 
datelor
• Adaptarea și integrarea 

VÎFA în instrumentele de 
monitorizare

• Analiza rezultatelor din urma
colectării
• Asigurarea agregării datelor 

și a raportării 
• Identificarea lacunelor și 

îmbunătăţirea indicatorilor 
după necesitate
• Includerea VÎFA în rapoartele

și constatările post-
electorale

184 Pentru mai multe informaţii, a se vedea:  http://peacewomen.org/sites/default/files/PartPol-VAW_Surveillance_SAPI-
VAWP_2007_0.pdf  
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Programele de observare a alegerilor și de monitorizare a violenţei prezintă un potenţial mare de a oferi
informaţii  despre participarea femeilor în politică, inclusiv despre VÎFA, și  pot contribui  la  reducerea
nivelurilor de violenţă. Misiunile de observare a alegerilor și iniţiativele de monitorizare pot adopta o
dimensiune de gen în raportarea lor și  pot colecta informaţii  importante pentru a înţelege modelele
generale și, ulterior, pentru a crea un profil pentru VÎFA. 

Programele date au deseori mai multe beneficii, inclusiv:

 Informarea la scară largă în întreaga ţară și legături către diferite comunităţi;185

 Utilizarea metodelor standard de colectare a datelor, a documentaţiei și rapoartelor;
 Observatori instruiţi,  inclusiv în ceea ce privește metodele de colectare a datelor sensibile la

dimensiunea de gen; și
 Posibilitatea de a compara tendinţele VÎFA între regiuni și între ţări.

Până  recent,  lipsa  unor  metode  comune  de  colectare  a  datelor  privind  VÎFA  au  creat  numeroase
provocări  când  se  încerca  acest  lucru.  Acest  lucru  ar  fi  fost  ușurat  foarte  mult  dacă  erau  adoptaţi
indicatori comuni, care să fi permis compararea și urmărirea transnaţională în timp util.

2.1. Misiunile de observare a alegerilor

Misiunile  naţionale  și  internaţionale  de  observare  a  alegerilor  (MOA),  care  deleagă  observatori  pe
termen  scurt  și  pe  termen  lung,  pot  fi  o  sursă  de  informaţii  despre  VÎFA.  MOA  pot  colabora  cu
comunităţile pentru a identifica mai multe tipuri de conflicte și de violenţă care altfel nu primesc atenţie
naţională  (sau  internaţională).  Datorită  faptului  că  mai  multe  organizaţii,  care  sprijină  misiunile  de
observare  a  alegerilor,  au  depus  recent  eforturi  pentru  a  garanta  includerea  dimensiunii  de  gen  în
formele de colectare a datelor și pentru a instrui observatorii în ceea ce privește metodele de cercetare
sensibile la dimensiunea de gen, există posibilităţi de îmbunătăţire a monitorizării VÎFA. De asemenea, o
atenţie  deosebită  trebuie  să  fie  acordată  monitorizării  perioadelor  de  nominalizare  și  a  celor  de
desfășurare  a  campaniilor,  întrucât  anume  atunci  se  produc  cele  mai  multe  incidente  de  VÎFA.  De
exemplu,  Coaliţia  privind  monitorizarea  și  observarea  alegerilor  în  Tanzania  (CEMOT)  și-a  instruit
observatorii  pe  termen  lung  (OTL)  cum  să  obţină  și  să  documenteze  informaţiile  referitoare  la
participarea  în  procesul  electoral  a  femeilor,  tinerilor,  persoanelor  cu  dizabilităţi  și  altor  grupuri
marginalizate. Un consilier pe probleme de gen din cadrul  CEMOT a asigurat observarea sensibilă  la
dimensiunea de gen a cadrului juridic, a sistemului electoral (inclusiv existenţa și implementarea MTS
pentru grupurile speciale), a administraţiei electorale, a partidelor politice, a instituţiilor de mass-media
și a VÎFA.186

185 Caroline Hubbard și Claire DeSoi/NDI, 2016. Votes without Violence: A Citizen Observer’s Guide to Addressing Violence 
against Women in Elections [Voturi fără violenţă: Ghidul observatorilor de rând în vederea abordării violenţei împotriva femeilor 
în alegeri]. Washington, D.C. Institutul Naţional Democratic.
186Negrao, Sara, 2017. 

Punctul de acțiune 2:  Integrarea VÎFA în acţiunile de observare a
alegerilor și de monitorizare a violenței
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În ultimii ani, organizaţii precum Organizaţia pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), Uniunea
Europeană  (UE),  Organizaţia  Statelor  Americane  (OSA)  și  Centrul  Carter  au  încercat  să  integreze
considerentele de gen în misiunile lor de observare a alegerilor prin dezagregarea datelor, delegarea mai
frecventă a observatorilor pe termen lung, angajarea unor consilieri pe probleme de gen consacraţi, care
să  fie  parte  a  echipelor  lor  principale  de  observare,  și  elaborarea  unor  ghiduri  specifice  pentru
monitorizarea  participării  politice  a  femeilor  în  alegeri.  Într-adevăr,  misiunile  de  observare  care
integrează dimensiunea de gen permit includerea „principiilor egalităţii de gen în toată structura lor și în
principiile  organizatorice,  menţinând  echilibrul  de  gen  în  eforturile  de  observare  și  în  poziţiile  de
conducere”.187

În anul 2004, Biroul OSCE pentru instituţii democratice și drepturile omului a elaborat ghiduri de bază
pentru toate MOA în domenii legate de monitorizarea participării femeilor la procesele electorale.188 Deși
în ghid este oferită o multitudine de idei pentru integrarea analizei de gen în misiunile de observare, în el
nu s-a inclus raportarea incidentelor de violenţă împotriva femeilor în politică sau în alegeri. În anul
2013, OSA și-a publicat Manualul pentru includerea perspectivei de gen în misiunile OSA de observare a
alegerilor.189 Scopul manualului este de a oferi echipelor OSA de observare a alegerilor instrumentele
tehnice  care  să  le  permită  să  examineze  atent  participarea  egală  a  bărbaţilor  și  a  femeilor  pe  tot
parcursul procesului electoral. Autorii acestuia au identificat în mod util o matrice de „indicatori de gen”
și variabile pentru monitorizare ca și mijloc de evaluare a incluziunii femeilor în procesele electorale,
precum și date și surse de informaţie pentru măsurarea variabilelor. Sunt oferite și alte îndrumări privind
asigurarea  expertizei  gender  în  cadrul  misiunilor,  instruirea  observatorilor,  colectarea  și  raportarea
datelor. 

În  manualul  ușor  de  utilizat  sunt  oferite  îndrumări  cu  privire  la  modul  de  evaluare  a  respectării
angajamentelor  asumate  de  statele  membre  ale  OSA,  atât  în  legislaţia  naţională,  cât  și  în  cea
internaţională, inclusiv în cadrul Convenţiei interamericane privind prevenirea, pedepsirea și eradicarea
violenţei  împotriva  femeii,  din  anul  1994.  În  el  sunt  incluși  câţiva  indicatori  relevanţi  pentru
monitorizarea  VÎFA,  cum  ar  fi  „integritatea  înregistrării  preferinţelor  alegătorilor”,  care  implică
observarea „restricţiilor potenţiale privind exercitarea dreptului  la  un vot secret și  liber,  precum și  a
presiunilor externe exercitate prin acte de violenţă de orice tip”. Au fost oferite instrumente instructive
care să ghideze observatorii electorali întru includerea analizei egalităţii de gen, iar în chestionarul de
observare a zilei alegerilor au fost introduse întrebări  specifice despre VÎFA, inclusiv: „câte cazuri  de
violenţă sau manipulare aţi  observat,  menite să împiedice alegătoarele înregistrate de la exprimarea
votului”  și  „aţi  observat  vreun  caz de  vot  în  familie,  delegat  sau prin  reprezentare,  care  au  afectat
alegătoarele?”.190

Toate aceste progrese sunt inovaţii pozitive care ar putea facilita integrarea VÎFA în observarea alegerilor.
Pentru a realiza  acest  lucru,  MOA trebuie  să  investească  în  integrarea dimensiunii  de gen în  cadrul
misiunilor lor – pe lângă asigurarea implicării analiștilor pe probleme de gen dedicaţi – prin educarea
observatorilor la acest capitol, solicitarea unor standarde consecvente de raportare în toate zonele unde
misiunile sunt delegate și pe parcursul tuturor etapelor electorale, și prioritizarea preocupărilor de gen
împreună cu alte probleme legate de operaţiunile electorale.

187 Hubbard și DeSoi, 2016.
188 OSCE/BIDDO, 2014. Handbook for Monitoring Women's Participation in Elections [Manual pentru monitorizarea participării 
femeilor în alegeri].
189 OSA, 2013. Manual for Incorporating a Gender Perspective into OAS Electoral Observation Missions [Manual pentru 
includerea perspectivei de gen în misiunile OSA de observare a alegerilor].
190 Ibid., p. 60.
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2.2. Observarea națională și sistemele de avertizare rapidă

Grupurile naţionale de observare, care deleagă observatori pe termen scurt și pe termen lung, sunt o
sursă suplimentară de informaţii  despre VÎFA. Aceste grupuri  pot să colaboreze cu comunităţile pe o
perioadă pentru a identifica mai multe tipuri de conflicte și de violenţă care, altfel, rămân neraportate și
nu ajung subiecte de discuţii.191 Ca și în cazul MOA internaţionale, recent s-au depus eforturi pentru a
garanta includerea perspectivei de gen în eforturile de monitorizare, inclusiv instruirea observatorilor cu
privire la metodele de cercetare sensibile la dimensiunea de gen și cuprinderea cazurilor de violenţă care
apar în spaţiul privat și public. Există, de asemenea, posibilitatea de a extinde includerea monitorizării
VÎFA. De asemenea, o atenţie deosebită trebuie să fie acordată monitorizării perioadelor de nominalizare
și a celor de desfășurare a campaniilor, întrucât anume atunci se produc cele mai multe incidente de
VÎFA. 

Institutul Naţional Democratic (NDI) a lansat în anul 2016 un ghid cuprinzător pentru abordarea VÎFA –
Voturi fără violenţă: Ghidul observatorilor de rând în vederea abordării violenţei împotriva femeilor în
alegeri. Ghidul  conţine  îndrumări  pentru  grupurile  de  observatori  din  rândul  cetăţenilor  (în  special
observatori pe termen lung) cu privire la instrumentele de evaluare sensibile la dimensiunea de gen,
precum și instruire privind modul de identificare și înregistrare a incidentelor de VÎFA, care pot contribui
la atenuarea și la prevenirea VÎFA pe termen lung.192 Este conceput ca o îndrumare suplimentară la cea
existentă, destinată misiunilor de observare a alegerilor de către cetăţeni și misiunilor de observare a
alegerilor în care se integrează dimensiunea de gen, oferind observatorilor informaţii importante de care
vor avea nevoie pentru desfășurarea misiunilor de observare în care se integrează dimensiunea de gen,
menite să monitorizeze și să atenueze VÎFA. Este important de menţionat că în ghid se urmărește, de
asemenea, includerea tuturor etapelor ciclului electoral în practicile sale de monitorizare. 

Colaborarea cu MOA în vederea promovării „voturilor fără violență”

La baza proiectului și setului de instrumente al NDI Voturi fără violenţă au stat
informaţiile oferite de MOA multi-naţionale, care au colaborat cu OSC-urile din
Myanmar, Nigeria, Guatemala, Tanzania, Birmania și Coasta de Fildeș, unde NDI
lucrează  din  anul  2015  pentru  includerea  dimensiunii  de  gen  în  instruirile
misiunilor de observare și  în structurile generale. Prin astfel de eforturi,  NDI
speră  să  ridice  nivelul  de  recunoaștere  și  raportare  a  incidentelor  de  VÎFA
înainte, în timpul și după perioada electorală. Toate datele dezagregate vor fi
transmise într-un instrument de vizualizare online pentru ca oamenii să poată
înţelege mai bine modul în care VÎFA „împiedică femeile să participe activ la viaţa publică”.

În Guatemala, în anul 2015, de exemplu, NDI a colaborat cu Acción Ciudadana (Citizen Action) pentru
a monitoriza finanţarea campaniei electorale și violenţa electorală, cu accent pe VÎFA. În program erau
incluse instruiri pentru conducerea misiunii la tema participării femeilor în alegeri și sesiuni de discuţii
cu  părţile  interesate  pentru  a  înţelege  contextul  electoral.  Unul  dintre  aspectele  îngrijorătoare
identificate  a  fost  aplicarea  violenţei  cu  scopul  a  influenţa  alegerile  alegătorilor,  în  special  ale
alegătoarelor.   Datorită  acestor  discuţii  au  putut  fi  identificate  principalele  probleme  care  aveau
nevoie de observare.193

191 Bardall/IFES, 2011.
192 Hubbard și DeSoi, 2016.
193 Ibid. p. 34.
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În Coasta de Fildeș, în cadrul programului s-a colaborat cu Plateforme des organisations de la société
civile  pour  l’observation  des  élections  (Platforma  organizaţiilor  societăţii  civile  pentru  observarea
alegerilor sau POECI) pentru a mări, în timpul alegerilor din octombrie 2015, numărul observatoarelor
prezente în poziţiile sale. Programul s-a bazat pe lecţiile învăţate din cercetările anterioare despre VÎFA
la alegerile din anul 2010, având în vedere că femeile nu au vrut să vorbească despre violenţa cu care
s-au confruntat de teamă să nu fie respinse de bărbaţii din familie sau de comunitate. 194 În formularele
de observare ale POECI au fost incluse întrebări specifice pentru a identifica și a permite raportarea
VÎFA.

Setul  de  instrumente  al  NDI  subliniază  valoarea  sistemelor  de  avertizare  rapidă (SAR)  a  violenţei
electorale,  drept  mijloc  de mitigare a  VÎFA.  Observatorii  din  rândul  cetăţenilor  sunt  bine poziţionaţi
pentru a comunica incidentele de violenţă părţilor interesate electorale, permiţând astfel mecanisme
rapide de răspuns pentru a aborda și  mitiga violenţa chiar de la început.195 Mai multe organizaţii  au
implementat instrumente de avertizare timpurie pentru monitorizarea violenţei  în alegeri  la general.
Totuși, pentru a asigura integrarea perspectivei de gen în strategiile de prevenire a conflictelor, sunt
necesare mai multe eforturi.  196   Scopul setului de instrumente al NDI este de a aborda acest deficit prin
identificarea modului în care SAR pot să abordeze în mod sistematic problemele de gen, inclusiv prin
asigurarea  participării  egale  a  femeilor  și  bărbaţilor  în  echipele  de  observare,  prin  elaborarea  unor
indicatori  ai  violenţei  electorale  sensibili  la  dimensiunea  de  gen  și  prin  documentarea  semnelor  de
avertizare timpurie. Iată câţiva pași importanţi evidenţiaţi în setul de instrumente:

 Identificarea  indicatorilor sensibili la dimensiunea de gen, cu înţelegerea contextului și a cauzelor
profunde ale violenţei și a diversităţii experienţelor femeilor. Acești indicatori trebuie să fie elaboraţi
împreună  cu  organizaţiile  de  femei  și  observatorii  care  cunosc  foarte  bine  contextul  local.  Este
inclusă o listă cu puncte principale de reper pentru a înţelege cauzele profunde ale VÎFA, precum și o
listă cu indicatori potenţiali pentru a documenta incidentele de VÎFA.  Este oferită îndrumare pentru
includerea SAR și VÎFA în formularele de raportare, în formularele de raportare a incidentelor critice
și în listele de verificare utilizate de observatori.  

 Se subliniază necesitatea unei înțelegeri ample  a VÎFA prin instruirea observatorilor electorali și a
părţilor interesate: „Deseori, stoparea violenţei bazate pe gen, cum ar fi violul sau hărţuirea sexuală,
nu este considerată relevantă pentru promovarea integrităţii electorale. În eforturile de informare
iniţială va fi nevoie de o instruire vizată și de o sensibilizare cu privire la ceea ce reprezintă VÎFA și de
ce este relevantă pentru alegerile democratice. Din această informare trebuie să facă parte discuţii
despre  răspunsul  adecvat  al  persoanelor  și  instituţiilor  pentru  prevenirea,  mitigarea  și  tratarea
victimelor”.197

 În setul de instrument este menţionată importanţa stabilirii unei platforme de răspuns rapid, care să
permită observatorilor să comunice incidentele părţilor interesate corespunzătoare, care, la rândul
lor, vor putea încerca să rezolve incidentele sau să atenueze riscurile și să direcţioneze victimele către
serviciile de care ar putea avea nevoie. În lista părţilor interesate sunt incluși actorii din domeniul
securităţii  (inclusiv  poliţia),  actorii  politici  (cum ar fi partidele  politice),  OSC-urile,  mass-media  și

194 Ibid. p. 46.
195 Ibid., p. 47.
196 Idem.
197 Hubbard și DeSoi, 2016. P. 56.
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prestatorii  de servicii  pentru victime (inclusiv serviciile juridice și  medicale), care pot colabora la
stabilirea unui sistem de referire.198

 Este  oferită  îndrumare  cu  privire  la  modul  de  documentare  și  stocare  a  datelor,  metodele  de
transmitere  a  datelor  (mesaje  text,  apeluri  telefonice,  aplicaţii  specializate  și  livrare  manuală  pe
suport de hârtie) și protejarea datelor și a victimelor.199

În setul de instrumente sunt oferite îndrumări importante pentru orice efort de monitorizare, inclusiv
pentru asigurarea faptului că în orice monitorizare a VÎFA se examinează modul în care femeile și bărbaţii
sunt vizaţi sau afectaţi în mod diferit, pentru atragerea atenţiei asupra anumitor tipuri de violenţă cu
care se confruntă femeile și pentru garantarea că informaţiile sunt partajate pe scară largă ca măsură de
atenuare.200 La fel  se menţionează că în funcţie de perioada monitorizată poate fi nevoie de diferite
metodologii de observare. 

2.3. Instrumentele de monitorizare a violenței electorale

Instrumentele specializate de monitorizare și mitigare a violenţei pot fi o resursă suplimentară pentru
monitorizarea violenţei împotriva femeilor în politică și în alegeri, însă trebuie avut în vedere modul în
care perspectiva de gen a fost  integrată.201 În cazul observării  alegerilor din Tanzania,  desfășurată de
CEMOT, de exemplu, în pofida instruirii ample a observatorilor privind modul de observare a VÎFA, OTL
au constatat că instrumentele tradiţionale de observare a alegerilor de care dispuneau nu le-au permis
colectarea detaliată a datelor despre VÎFA.202 Din cauză că problemele legate de integritatea electorală și
riscurile  electorale  sunt  aduse  în  centrul  atenţiei  specialiștilor,  este  necesară  redefinirea  riscurilor
electorale, astfel încât să fie inclusă „orice situaţie care pune în pericol integritatea unui proces electoral,
inclusiv  situaţiile  care  ameninţă,  limitează  sau  subminează  în  alt  mod  participarea  femeilor  ca  și
alegătoare, candidate sau în alte roluri electorale”.203 Numai așa vor putea fi disponibile date mai bune
despre VÎFA.  

Programul  de  educație  și  rezoluție  privind  violența  electorală  (EVER),  elaborat  de  Fundaţia
Internaţională pentru Sisteme Electorale (IFES), este un exemplu primar de instrument de colectare a
micro-datelor specifice violenţei.  EVER se bazează pe date verificabile public și pe o reţea de observatori
comunitari care urmăresc și înregistrează incidentele de violenţă din motive electorale, în conformitate
cu o serie  de variabile  (loc,  făptaș,  victimă,  tip,  metodă,  impact,  sursă).  Începând cu anul  2003,  cu
ajutorul programului au fost monitorizate 15 alegeri din 13 ţări, însă doar în șase cazuri raportate, datele
au fost  dezagregate după sex.  După o dezagregare de bază a datelor care nu erau specifice sexului,
efectuată în timpul unui studiu din anul 2011, s-au evidenţiat diferenţe semnificative în ceea ce privește
experienţa violenţei electorale între bărbaţi și femei.204 Datorită modificărilor aduse recent metodologiei,
s-a îmbunătăţit diferenţierea datelor din instrument în funcţie de sex și sporit potenţialul acestuia de a
deveni o sursă sigură de date cantitative transnaţionale privind VÎFA. 

198 Ibid., p. 59.
199 Ibid., p. 74.
200 Idem.
201 Idem.
202Negrao, 2017.
203 Gabrielle Bardall, citat în International IDEA, 2016. “Electoral risk management through a gender lens” [Managementul 
riscurilor electorale dintr-o perspectivă de gen], 29 martie.
204 International IDEA, 2016.
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În anul 2016, IFES a publicat o tipologie și o serie de metodologii pentru evaluarea și monitorizarea VÎFA.
Aceste instrumente se bazează pe metodologia proiectului EVER, pe lângă constatările făcute în baza
datelor colectate cu ajutorul lui, inclusiv constatările prezentate în publicaţia sa din anul 2011.205

În cadrul tipologiei, „barierele din calea participării” sunt definite astfel:

„Act, circumstanţă, normă socială, regulament, lege sau distorsiune sistematică care a
avut legătură directă (prin probe anecdotice, analize publicate sau auto-raportare) întru
interferarea cu participarea deplină a femeilor la unele etape ale procesului electoral.
Barierele din calea participării sunt obstacolele întâmpinate la accesarea informaţiilor,
resurselor  sau  a  posibilităţilor,  ele  pot  rezulta  din  practici  şi  credinţe
culturale/sociale/religioase şi se pot manifesta în sistemul social, politic, economic sau
juridic.”206

Aceste  bariere,  inclusiv  o  metodologie  de evaluare  care  se  bazează pe instrumentele  de evaluare  a
riscului securităţii electorale și de gen create de USAID și Care, servesc drept bază pentru metodologiile
IFES.207 Mecanismul  de  evaluare  se  concentrează  asupra  examinării  acestor  „bariere  din  calea
participării”, inclusiv: relaţia dintre făptaș și victimă; locul unde s-a produs incidentul; statutul femeilor în
context local și  naţional;  și  formele de violenţă experimentată pe măsură ce se produc pe parcursul
procesului electoral. IFES speră, prin înţelegerea acestor bariere, să ofere un mijloc prin care riscurile și
factorii complecși, care ar putea intensifica fenomenul de VÎFA, să poată fi înţelegi – toate acestea în
vederea sprijinirii eforturilor de prevenire și atenuare. 

Instrumentul de monitorizare, ulterior, însoţește metodologia de evaluare prin oferirea unui mijloc de
urmărire a VÎFA în toate etapele ciclului electoral. După cum s-a descris în detalii în extrasul din „Violenţa
împotriva femeilor în alegeri (VÎFA)” al IFES, publicat în luna august 2016, instrumentul de monitorizare
cuprinde opt tipuri de „activităţi de monitorizare”, cum ar fi vizite la faţa locului, campanii de informare
publică, cutii de colectare și misiuni de observare.208 Prin activităţi de evaluare și monitorizare, precum și
constatări din datele EVER, autorii au finalizat publicaţia cu recomandări cuprinzătoare de programare
care pot fi utile în abordarea VÎFA în diferite contexte naţionale și regionale. În aceste recomandări au
fost incluse mai multe părţi electorale interesate, iar accentul s-a pus pe promovarea programării bazate
pe date și continuarea eforturilor de cercetare/monitorizare a VÎFA. Totuși, aceste instrumente și tipologii
rămân să fie testate în domeniu; iată de ce va fi nevoie în continuare de analize ale potenţialului lor de
colectare a datelor în vederea analizării complete a eficienţei și a impactului metodologiilor prezentate
de IFES în contexte electorale în timp real. 

2.4. Women’s Situation Rooms și prevenirea conflictelor electorale

Women’s situation rooms (WSR) sunt o formă de iniţiative ale societăţii civile, conduse de femei, care
monitorizează  alegerile  predispuse  la  conflicte  în  Africa.  Scopul  WSR  este  „de  a  promova  alegerile
pașnice și transparente, de a preveni violenţa electorală și de a creștere nivelul participării democratice.
Ca rezultat, ele pun în practică strategii care valorifică experienţele femeilor ca și agente în domeniul
consolidării păcii de jos în sus, instruindu-le, implicându-le și împuternicindu-le totodată în calitate de

205 IFES, august 2016. “Violence Against Women in Elections: An Excerpt from IFES’ Framework” [Violenţa împotriva femeilor în 
alegeri. Extras din cadrul IFES], Arlington, VA. USAID,p. 2.
206 Ibid., p. 5.
207 A se vedea Cadrul de risc pentru securitatea electorală al USAID la adresa: https://www.usaid.gov/documents/2496/best-
practices-electoral-security-guide-democracy-human-rights-and-governance. A se vedea Cadrul analizei de gen a Care la adresa: 
http://gendertoolkit.care.org/Pages/Gender%20Areas%20of%20Inquiry.aspx
208 IFES, 2016. Pag. 9-10.
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agente politice active”.209 Primul rol pe care l-a jucat WSR a fost în anul 2011, la alegerile prezidenţiale și
legislative din Liberia, ca mai apoi să se extindă în mai multe ţări din Africa. 

WSR se concentrează pe oferirea de advocacy, reacţie rapidă, instruiri, monitorizare și mediere în timpul
perioadelor electorale, și se bazează pe o echipă de „observatori” delegaţi în ziua alegerilor.  În acest
scop, WSR colaborează cu organizaţiile comunitare și  regionale și  cu părţile  interesate – mai ales cu
femeile și  tinerii  – pentru a monitoriza alegerile și  pentru a raporta și  media incidentele de violenţă
electorală. Înainte de ziua alegerilor se amenajează o sală de monitorizare, care servește drept staţie
centrală  de  comandă  unde  vor  putea  fi  primite  raportările  de  la  observatorii  deplasaţi  în  teren.
Informaţiile vor fi ulterior trimise autorităţilor relevante, inclusiv OME și forţelor de securitate, care pot
reacţiona rapid la raportările de violenţă. 

Exemple WSR din programele de monitorizare ale societății civile

În vederea promovării păcii în timpul alegerilor din Nigeria din anul 2015, UN Women, cu susţinerea
PNUD, a colaborat cu Centrul Internaţional Angie Brooks și Comunitatea Economică a Statelor Africii
de Vest pentru a convoca un mecanism de monitorizare a violenţei electorale, care să fie condus de
societatea civilă. Reprezentanţii Comisiei electorale naţionale independente și ai Forţelor de poliţie
nigeriene au lucrat îndeaproape cu membrii „Platformei femeilor din Nigeria pentru alegeri pașnice”
întru  mitigarea cazurilor  de violenţă electorală  raportate  și  oferirea unui  răspuns în  timp util.  UN
Women a fost premiată pentru contribuţia sa în vederea asigurării unor alegeri pașnice.

În Mali, în anul 2013, împreună cu autorităţile locale au fost create platformele pentru pace, unde
alegătoarele din ţară puteau face schimb de opinii și informaţii referitoare la alegeri. Zilnic, diferiţi
vorbitori  veneau  și  discutau  împreună  o  serie  de  aspecte  cruciale,  cum  ar  fi  importanţa  votului
femeilor,  impactul  violenţei  electorale  asupra  votului  acestora,  rolul  tinerilor  în  alegeri,  rolul
instituţiilor de mass-media în menţinerea păcii etc. Erau abordate și aspectele practice ale procesului
de votare, cum ar fi distribuirea cartelelor alegătorilor cu numărul de identificare naţional, precum și
diferite etape ale procesului de numărare a voturilor. Ca parte a proiectului de asistenţă psihosocială și
economică acordată femeilor și fetelor strămutate din cauza conflictelor armate din regiunile de nord
ale Mali, au fost create și amenajate 18 spaţii pentru dialog și schimb de informaţii în Bamako, Mopti
și Timbuktu. 

WSR sunt o posibilitate importantă pentru colectarea datelor despre incidentele de violenţă bazată pe
gen în timpul alegerilor. Datorită amplasării lor pe teren, WSR pot contribui la urmărirea fenomenelor de
violenţă, care altfel ar putea să nu fie raportate de mass-media sau chiar de victime. În timp ce WSR
colectează  informaţii  despre incidentele și  plângerile  din partea publicului  prin intermediul  unei  linii
telefonice de asistenţă, în formularele de colectare a datelor se tinde să se omită colectarea în mod
explicit a incidentelor de VÎFA sau de violenţă bazată pe gen, deși unele date sunt dezagregate după
sex.210 Standardizarea unei metode de monitorizare a VÎFA, precum și a unui cadru metodologic pentru
instituirea WSR, ar contribui la crearea unei baze de date privind VÎFA, făcând, de asemenea, pași pentru
a atrage atenţia asupra problemelor VÎFA prin dovezile colectate de WSR.

209 Paula Drumond, 2015. “Promoting Democracy in Preventing Electoral Violence: The Women’s Situation Room” [Promovarea 
democraţiei în prevenirea violenţei electorale: The Women’s Situation Room]. Reţeaua pentru soluţii de dezvoltare durabilă, 1 
iunie. Pag. 7-8.
210 Ballington, 2016.
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Într-adevăr, toate instrumentele specificate în această secţiune indică asupra unor inovaţii pozitive care
ar putea facilita integrarea VÎFA în programele de observare a alegerilor și de monitorizare a violenţei.
Pentru  a  contribui  la  completarea  lacunelor  de  date  privind  VÎFA,  ar  fi  util  să  se  ia  în  considerare
indicatorii  sau  abordările  comune  din  metodologiile  de  colectare,  precum  și  întrebările  folosite  în
formularele de rapoarte. Standardele consecvente de raportare în diferite zone de dislocare și în diferite
etape electorale vor contribui semnificativ la furnizarea de raportări de incidente și dovezi privind tipurile
și formele VÎFA. 

Rezumatul inițiativelor de observare a alegerilor și de monitorizare a violenței:

Perioada pre-electorală Perioada electorală Perioada post-electorală
• Adaptarea și integrarea VÎFA în 

eforturile de observare internaţională 
și naţională a alegerilor 

• Integrarea VÎFA în sistemele de alertă 
timpurie a violenţei electorale

• Integrarea unei perspective de gen în 
instrumentele actuale de monitorizare
a violenţei în alegeri

• Identificarea indicatorilor care trebuie 
măsuraţi 

• Asigurarea monitorizării și raportării 
VÎFA în Women’s Situation Rooms și în
alte programe de monitorizare a 
societăţii civil

• Elaborarea unor instrumente 
armonizate de colectare și raportare a
datelor

• Adaptarea și integrarea 
VÎFA în instrumentele de 
observare

• Includerea sensibilităţii la 
gen în sesiunile de 
instruire a observatorilor

• Urmărirea echilibrului de 
gen de către echipele 
observatorilor electorali

• Optimizarea raportării în 
cadrul grupurilor MOA

• Asigurarea agregării și a 
raportării
• Identificarea lacunelor și 

formularea de 
recomandări
• Includerea dimensiunii de 

gen în rapoartele și 
constatările de observare
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Violenţa împotriva femeilor este o încălcare a drepturilor omului. Ca atare, prevenirea VÎFA necesită un
cadru juridic  și  de politici  cuprinzător,  cu  mai  multe niveluri,  bazat  pe convenţiile  privind drepturile
omului și pe cadrele normative internaţionale.211 Reforma juridică și de politici privind VÎFA au scopul de
a crește nivelul de securitate a participării femeilor la alegeri în toate domeniile (de ex. în calitate de
candidate, alegătoare, lucrătoare electorale sau jurnaliste) prin codificarea legislaţiei care consolidează
protecţia  și  sancţiunile  împotriva  VÎFA  în  iniţiativele  electorale  naţionale  și  în  programele  destinate
statului de drept. 

În această secţiune am examinat cadrul juridic și de politici care ar putea contribui la prevenirea VÎFA,
inclusiv: 

 Utilizarea cadrului normativ internaţional existent;
 Adoptarea de noi legi sau reformarea celor existente;
 Implementarea legilor care previn VÎFA;
 Emiterea de protocoale sau reglementări relevante de către OME; și
 Adoptarea codurilor de conduită referitoare la partidele politice și procesele electorale.

3.1. Utilizarea cadrului normativ internațional

Există  un  vast  cadru  normativ care  stabilește  drepturile  politice ale  femeilor  în  declaraţii,  pacturi  și
convenţii. Pe lângă numeroasele tratate internaţionale și regionale și instrumente de politici prezentate
anterior  (a  se  vedea  Introducerea),  în  cadrul  normativ  există  mai  multe  puncte  de  acces  pentru
prevenirea și răspunsul la VÎFA (a se vedea tabelul 3).

Tabelul 3: Cadrul normativ pentru prevenirea și răspunsul la VÎFA

Cadrul normativ 
Tratate internaționale privind 
drepturile omului și 
instrumente de politici

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, 1948212

Convenţia privind drepturile politice ale femeii, 1952213

Pactul internaţional privind drepturile civile și politice, 1966214

Convenţia cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă
de femei, 1979215

211 PNUD, 2012.
212UNGA, 1948. 217 A (III). Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, 10 decembrie. 
213 UNGA, 1952. A/RES/640(VII). Convenţia privind drepturile politice ale femeii, 20 decembrie.
214UNGA, 1966. Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice. În Organizaţia Naţiunilor Unite, Culegere de tratate, vol. 
999, 16 decembrie. P. 171.
215 UNGA, 1979.

Punctul de acțiune 3: Reforma juridică și de politici pentru a preveni
și a răspunde la VÎFA
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Declaraţia  privind  eliminarea  violenţei  împotriva  femeilor,  art.  4,
1993216

Instrumente de politici 
internaționale

Platforma de acţiune de la Beijing, 1995217

Rezoluţia  1325  a  Consiliului  de  Securitate  privind  femeile,  pacea  și
securitatea, 2000218

Rezoluţia  66/130 a Adunării  Generale  privind femeile  și  participarea
politică, 2012219

Rezoluţia A/HRC/RES/23/7 a Consiliului pentru drepturile omului 
privind promovarea și protecţia tuturor drepturilor omului, a 
drepturilor civile, politice, economice, sociale și culturale, inclusiv a 
dreptului la dezvoltare220

Transformarea  lumii  în  care  trăim:  Agenda  2030  pentru  Dezvoltare
Durabilă, 2015 (A/RES/70/1)

Instrumente de politici, 
declarații și comunicate 
regionale

Convenţia interamericană privind prevenirea, pedepsirea și eradicarea
violenţei împotriva femeii (Belém do Pará), 1994221

Convenţia privind prevenirea și combaterea traficului de femei și copii
pentru prostituţie (regiunea SAARC), 1997222

Protocolul la Carta africană a drepturilor omului și popoarelor privind
drepturile femeilor în Africa, 2003223

Declaraţia  de  la  Kathmandu  privind  feţele  invizibile  ale  violenţei
împotriva femeilor în politică, 2007224

Consensul  de  la  Quito,  2007  (a  10-a  Conferinţă  regională  privind
femeile în America Latină și Caraibe)225

Convenţia  Consiliului  Europei  privind  prevenirea  și  combaterea
violenţei faţă de femei și violenţei domestice, 2011226

Consensul de la Santo Domingo, ECLAC, 2013227

Declaraţia MESECVI privind hărţuirea și violenţa împotriva femeilor în
politică, 2015228

216 UNGA, 1993.
217 ONU, 1995.
218 CSONU, 2000 octombrie.
219 UNGA, 2011. A/66/130. Rezoluţia privind femeile şi participarea politică, 19 decembrie.
220 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/149/58/PDF/G1314958.pdf?OpenElement
221Convenţia interamericană privind prevenirea, pedepsirea şi eradicarea violenţei împotriva femeii (Belém do Pará), 1994.
222 SAARC, mai 1997. Convenţia privind prevenirea şi combaterea traficului de femei şi copii pentru prostituţie.
223 OUA, iunie 1995. Protocolul la Carta africană a drepturilor omului şi popoarelor privind drepturile femeilor în Africa. Prezentat
la cea de-a 31-a şedinţă ordinară a Organizaţiei Unităţii Africane.
224 SAP International, International IDEA și UN Women, 2007. Declaraţia Conferinţei Regionale din Asia de Sud privind feţele 
invizibile ale violenţei împotriva femeilor în politică: Spargem tăcerea (Declaraţia de la Kathmandu). Kathmandu, Nepal, 18-20 
septembrie.
225 ECLAC, 2007. Consensul de la Quito la cea de-a 10-a sesiune a Conferinţei regionale privind femeile în America Latină şi 
Caraibe. Quito, Ecuador.
226 Consiliul Europei, 2011. Convenţia privind prevenirea şi combaterea violenţei faţă de femei şi violenţei domestice.
227 ECLAC, 2013b. Consensul de la Santo Domingo la cea de-a 12-a sesiune a Conferinţei regionale privind femeile în America 
Latină şi Caraibe. Santo Domingo, Republica Dominicană, 15-18 octombrie.
228 MESECVI, 2015. Declaraţia privind hărţuirea şi violenţa împotriva femeilor în politică. Lima, Peru, 15-16 octombrie.
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Declaraţia ParlAmericas de angajament privind diversificarea puterilor
politice pentru a construi societăţi incluzive, 2016229

Declarațiile și comunicatele regionale, de exemplu, au adus cu succes problema VÎFA și VÎFP pe agenda
politică prin exprimarea angajamentelor statelor participante și ale părţilor interesate relevante de a lua
măsuri pentru a elimina violenţa în politică. Într-un prim exemplu, în „Declaraţia de la Kathmandu” din
anul  2007,  adoptată  la  o  conferinţă  sponsorizată  de  Parteneriatul  Internaţional  Sud-Asia,  IDEA
Internaţional și UN Women, au fost prezentate următoarele principii directoare:

 Toate organele relevante prevăzute în tratatele internaţionale privind drepturile omului, cum ar fi
Comitetul  CEDAW  și  Comisia  pentru  Drepturile  Omului,  trebuie  să  recunoască  și  să  acţioneze
împotriva violenţei împotriva femeilor în politică... ca formă de discriminare împotriva femeilor și de
încălcare a drepturilor femeilor;

 Legile și politicile naţionale trebuie să fie armonizate cu instrumentele, mecanismele și standardele
internaţionale existente pentru a aborda în mod specific VÎFP; 

 Organele regionale și naţionale pertinente trebuie să includă în bazele de date existente statistici,
informaţii și date privind nivelul participării politice a femeilor și VÎFP; 

 Legi electorale speciale trebui să fie elaborate pentru a aborda problema VÎFP;
 Comisiile electorale trebuie să fie împuternicite pentru a administra și a pune în aplicare aceste legi

pe parcursul perioadelor electorale; 
 Şefii de stat trebuie să-și asume angajamente oficiale pentru a aborda VÎFP pe plan naţional și la

forumurile internaţionale/regionale.230

În „Consensul de la Quito” din 2007, la care 33 de state din America Latină și Caraibe sunt parte, este
respinsă în mod explicit „violenţa structurală, care este o formă de discriminare împotriva femeilor, care
acţionează ca un obstacol în calea realizării egalităţii și parităţii în relaţiile economice, de muncă, politice,
sociale, familiale și culturale, și care împiedică autonomia și participarea deplină a femeilor la procesul
decizional”.231 Statele s-au angajat în mod specific:

(x)  „să  adopte  măsuri  legislative şi  reforme instituţionale  pentru  prevenirea,  sancţionarea şi
eradicarea hărţuirii politice şi administrative a femeilor care ajung în funcţii decizionale în urma
alegerii sau în urma desemnării la nivel naţional şi local, precum şi în partide şi mişcări politice”.

Din  anul  1994,  în  „MESECVI”  –  mecanismul  de  monitorizare  la  Convenţia  interamericană  privind
prevenirea, pedepsirea şi eradicarea violenţei împotriva femeii  (denumită și Convenţia de la Belém do
Pará), accentul s-a pus pe eradicarea violenţei împotriva femeilor în regiunea Americii Latine. În cadrul
MESECVI se depun eforturi pentru a monitoriza implementarea angajamentului asumat de statele părţi
la Convenţia de la Belém do Pará, inclusiv recunoașterea faptului că:

 „Violenţa împotriva femeilor «...constituie o încălcare a drepturilor și libertăţilor fundamentale
ale omului și afectează sau anulează respectarea, exercitarea și exercitarea acestor drepturi și
libertăţi...»”232

229 ParlAmericas, 2016. Declaraţia de angajament privind diversificarea puterilor politice pentru a construi societăţi incluzive. 
Quito, Ecuador, 2-3 iunie.
230 Adaptat de la SAP International și alţii, 2007.
231 ECLAC, 2007. P. 3.
232 Idem.
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  Femeile se confruntă cu violenţă fizică, sexuală și psihologică în sfera privată și publică, precum
și din partea actorilor de stat.233

O listă cu drepturi recunoscute și obligaţii de stat, care includ o gamă largă de angajamente în domeniul
reformelor juridice și ale sistemului de justiţie conexe susţinerii supravieţuitorilor și prevenirii tuturor
formelor de VÎF, a fost stabilită în declaraţia din anul 1994.  La cea de-a doua reuniune a experţilor,
organizată în anul 2016, MESECVI a colaborat cu actorii regionali pentru a crea un proiect de lege privind
violenţa împotriva femeilor în politică.234 Viitoarea lege va servi drept un punct de referinţă pentru ţările
din America Latină ca să se bazeze pe Convenţia de la Belém do Pará din anul 1994, încurajând statele
angajate să adopte legi care abordează în mod specific problema VÎFP. 

Declaraţia  OSA privind  hărţuirea  și  violenţa  împotriva  femeilor  în  politică  (2016)  reafirmă  angajamentul
MESECVI de a elimina VÎFP, declarând că:

 „Va promova și disemina cercetările ai căror autori iau în considerare natura și specificul violenţei și/sau al
hărţuirii împotriva femeilor în politică, precum și generarea de date statistice privind această problemă...”

 „Va promova conceperea politicilor publice privind hărţuirea și/sau violenţa împotriva femeilor în politică, va
facilita egalitatea substanţială și va consolida liderismul și prezenţa femeilor în funcţiile de luare a decizie și
desemnarea lor la nivel naţional și regional...”

 „Va  promova  includerea  de  către  instituţiile  electorale  sau  de  către  alte  entităţi  publice,  după  caz,  a
problemei  hărţuirii  și/sau  a  violenţei  împotriva  femeilor  în  politică  în  cadrul  funcţiilor  lor  legate  de
organizarea  alegerilor,  protecţia  drepturilor  politice  și  electorale  cetăţenești,  elaborarea  politicilor  de
educaţie civică, precum și în activitatea lor cu partidele politice...”

 „Va promova crearea de către partidele politice, organizaţiile politice și sociale, precum și de către sindicate
a propriilor  instrumente și  mecanisme interne de prevenire,  pedepsire  și  eradicare  a  violenţei  și/sau a
hărţuirii  împotriva  femeilor  în  politică,  precum  și  desfășurarea  de  activităţi  interne  de  sensibilizare  și
instruire în acest domeniu...”235

În anul 2013, Comisia Economică pentru America Latină și Caraibe (ECLAC) a convenit la Santo Domingo,
Republica Dominicană, cea de-a 12-a Conferinţă regională privind femeile în America Latină şi Caraibe .
Probleme ca violenţa împotriva femeilor în sfera politică și publică, precum și violenţa prin tehnologie și
mass-media, au fost abordate în mod specific în „Consensul de la Santo Domingo”.236 Documentul solicită
tuturor statelor membre și membrilor asociaţi ECLAC237 să se reangajeze în desfășurarea de activităţi care
promovează egalitatea de gen în regiune, mai ales având în vedere că are legătură cu accentul curent al
Conferinţei asupra TIC.238 Printre ele se numără:

233 OSA, 1994. Convenţia interamericană privind prevenirea, pedepsirea şi eradicarea violenţei împotriva femeii(Convenţia de la 
Belém do Pará), 9 iunie. http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-61.html
234 Modelul de lege oferă un „model text” în baza căruia statele trebuie să dorească să adopte legi prin care să combată VÎFA.
235 MESECVI, 2015. Pag. 8-11.
236 ECLAC, 2013b.
237 Lista completă a statelor membre și a membrilor asociaţi ECLAC poate fi văzută la: http://www.cepal.org/en/estados-
miembros
238 A se vedea ECLAC, 2013a. “Objective of the XII session of the Regional Conference on Women in Latin America and the 
Caribbean” [Obiectivul cele de-a 12-a sesiuni a Conferinţei regionale privind femeile în America Latină şi Caraibe].
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 „Consolidarea  mecanismelor  de  observare  și  de  monitorizare  a  alegerilor,  cu  includerea
dimensiunii  de  gen,  ca  și  instrumente  care  să  asigure  respectarea  drepturilor  femeilor  la
reprezentarea politică...” (art. 104, p. 12)

 „Adoptarea și implementarea legilor pentru prevenirea, sancţionarea și eradicarea hărţuirii și a
violenţei politice și administrative împotriva femeilor care ajung în poziţii decizionale la toate
nivelurile...” (art. 105, p. 12)

 „Încurajarea instituţiilor de mass-media să respecte obiectivele egalităţii și parităţii între femei și
bărbaţi, prin acorduri de desfășurare a acţiunilor mass-media legate de egalitate și drepturile
femeilor în toate domeniile, inclusiv paritatea de gen în participarea la procese politice și  în
candidarea pentru anumite  funcţii,  și  care  includ diferite  forme de participare  a femeilor  în
politică și problemele care le afectează...” (art. 107, p. 13)

În  anul  2016,  ECLAC a  publicat  un document  de poziţie  „Egalitatea și  autonomia femeilor  în  cadrul
Agendei de Dezvoltare Durabilă”239 și „Strategia de la Montevideo”  240 (în urma celei de-a 13-a Conferinţă
regională privind femeile în America Latină şi Caraibe, organizată de ECLAC). În timp ce în documentul de
poziţie a ECLAC se descriu progresele obţinute de la prima sa conferinţă regională din anul 1977 și se
recomandă  posibile  „politici  pro-egalitate”241 pentru  ca  regiunea  să-și  poată  continua  progresele,  în
Strategia de la Montevideo se prevede un plan regional de implementare în vederea punerii în practică a
angajamentelor asumate de statele membre ale Americii  Latine și Caraibe în cadrul Agendei 2030.242

Astfel, ambele documente reflectă și revigorează acordurile încheiate în Consensul de la Santo Domingo,
în Consensul de la Quito și în declaraţia MESECVI din anul 2015. 

În documentul „Egalitatea și autonomia femeilor în cadrul Agendei de Dezvoltare Durabilă”, „hărţuirea
politică” a fost recunoscută în mod specific ca o barieră în calea participării femeilor în politică, barieră
care trebuie abordată:

„Experienţa  regională  ne  demonstrează  că  natura  şi  severitatea  hărţuirii  politice  a
femeilor variază de la atribuirea femeilor în districte unde nu au nicio şansă să câştige,
până la neacordarea de sprijin material sau uman, şi atacuri sau ameninţări în timpul
perioadelor  de  campanie.  În  cazul  femeilor  alese,  hărţuirea  politică  poate  implica
desemnarea lor în cadrul comisiilor sau al domeniilor de importanţă minoră, care au un
buget  mic  sau  care  nu  au  deloc  buget;  discriminarea  din  partea  mass-mediei,  o
răspundere mai mare în comparaţie cu colegii lor; intimidarea, ameninţările sau violenţa
fizică împotriva lor sau a familiilor, care, în cazuri extreme, pot include viol sau asasinare
(ECLAC, 2015j)”. (p. 125)

Având la bază documentul de poziţie,  Strategia de la Montevideo prevede o serie de măsuri pentru ca
statele ECLAC să abordeze „violenţa publică, simbolică, instituţională, cibernetică... [și] politică”, cu care

239 ECLAC, 2016a. “Equality and Women’s Autonomy in the Sustainable Development Agenda” [Egalitatea și autonomia femeilor 
în cadrul Agendei de Dezvoltare Durabilă] la cea de-a 13-a Conferinţă regională privind femeile în America Latină şi Caraibe. 
Montevideo, Uruguay, 25-28 octombrie.
240 ECLAC, 2016b. Strategia de la Montevideo pentru implementarea Agendei regionale în domeniul gender în cadrul de 
dezvoltare durabilă până în 2030 (Strategia de la Montevideo) la cea de-a 13-a Conferinţă regională privind femeile în America 
Latină şi Caraibe. Montevideo, Uruguay, 25-28 octombrie.
241 ECLAC, 2016a. “Equality and Women’s Autonomy in the Sustainable Development Agenda” [Egalitatea și autonomia femeilor 
în cadrul Agendei de Dezvoltare Durabilă]. P. 9.
242 Planul include atât raportarea anuală obligatorie, cât și cea voluntară, prin intermediul Forumului ţărilor din America Latină și 
Caraibe privind dezvoltarea durabilă și, respectiv, al funcţionarilor cu rol de prezidenţial la Conferinţa regională privind femeile 
din America Latină și Caraibe. (ECLAC, 2016b.)
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femeile din regiune s-ar putea confrunta.243 În introducerea Strategiei, „democraţia bazată pe paritate,
reprezentativă și participativă” și libertatea de violenţă sunt menţionate ca fiind două dintre cele cinci
abordări  directoare  ale  sale.244 De  asemenea,  au  fost  incluse  și  strategii  ce  vizează  mass-media  și
tehnologiile, reformele legislative și eforturile de programare în vedere creșterii nivelului de monitorizare
a problemelor legate de dimensiunea de gen:

 „Adoptarea unor acte legislative și normative cuprinzătoare și specifice privind egalitatea de gen
și drepturile femeilor, inclusiv acte legislative privind dreptul la o viaţă fără de orice formă de
violenţă bazată pe gen și asigurarea implementării depline și eficiente a acestora.” (art. 1.d, p.
13)

 „Adoptarea unor legi și norme pentru a garanta, prin promovarea parităţii de gen în procesul de
participare la sfera publică, accesul egal al femeilor la puterea politică.” (art. 1.k, p. 14)

 „Conceperea și efectuarea periodică a unor evaluări ex ante și ex post ale efectelor tehnologiilor
în ceea ce privește... hărţuirea și violenţa prin intermediul mijloacelor tehnologice...” (art. 7.a, p.
19)

 „Elaborarea  și  îmbunătăţirea  instrumentelor  de  măsurare  a  inegalităţilor  de  gen,  cum  ar  fi
sondajele  privind  utilizarea  timpului,  violenţa  împotriva  femeilor,  sănătatea  sexuală  și
reproductivă, utilizarea spaţiilor publice, și asigurarea finanţării și periodicităţii acestora.” (art.
9.c, p. 21)

 „Crearea sau îmbunătăţirea,  conform criteriilor  convenite,  a  sistemelor  de monitorizare  care
evaluează în mod cuprinzător și periodic nivelul de implementare a legilor, normelor, politicilor,
planurilor  și  programelor  privind  egalitatea  de  gen  și  drepturile  femeilor  la  nivel  regional,
naţional și sub-naţional.” (art. 10.a, p. 22).245

3.2. Reforma juridică la nivel național

Conștientizarea  gravităţii  și  extinderii  fenomenului  de  VÎFA  a  crescut  rapid  –  o  schimbare  care  a
determinat o cerere tot  mai mare pentru o reacţie legală întru  prevenirea, protejarea și  pedepsirea
actelor de VÎFA. Există trei căi principale prin care poate avea loc reforma juridică: 

a. Prin introducerea de noi legi sub formă de legi speciale, independente, care să abordeze VÎFP (și
VÎFA); 

b. Prin introducerea VÎFP (și VÎFA) în legile existente privind eliminarea violenţei împotriva femeilor;
și

c. Prin introducerea de reforme sau prin extinderea prevederilor din codurile electorale sau penale.

Prevenirea violenței în America Latină

Cererile tot  mai mari pentru o reacţie legală întru prevenirea, protejarea și  pedepsirea actelor de
violenţă  în  politică  au  figurat  în  mare  parte  în  America  Latină.  Discuţiile  din  America  Latină  se
concentrează  aproape  exclusiv  pe  violenţa  împotriva  femeilor  în  politică,  mai  degrabă  decât  pe
violenţa împotriva femeilor  în alegeri.  Datorită  accentului  pe politică, activiștii  pot să se axeze pe
actele discriminatorii și dăunătoare cu care femeile se confruntă atât în calitate de candidate, cât și în
calitate de funcţionare alese.246 Acest accent se bazează, de asemenea, pe experienţa de zeci de ani a

243 ECLAC, 2016b. P. 6.
244 Ibid., p. 5.
245 Idem.
246 Piscopo, 2016.
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Americii Latine în adoptarea și implementarea legilor privind cotele de gen și paritatea. Femeile se
confruntă  cu  o  discriminare  și  hărţuire  continuă  în  timp  ce  candidează  la  o  funcţie  şi în  timpul
exercitării mandatului, atenţionând asupra faptului că cotele și paritatea nu sunt suficiente pentru a
garanta egalitatea exercitării de către femei a drepturilor lor electorale și politice. În America Latină,
VÎFP  a  fost  denumită  și  abordată  de  aceleași  reţele  care  au  fost  create  iniţial  pentru  a  asigura
respectarea cotelor de gen, cum ar fi Mujeres en Plural în Mexic și ACOBOL în Bolivia.  

a. Legi independente
O abordare pe care ţările din America Latină s-au angajat să o urmeze a fost adoptarea unei legi speciale,
independente, care să se ocupe exclusiv de VÎFP. Până la moment, Bolivia este singura ţară din America
Latină care a adoptat în anul 2012 o lege prin care să abordeze VÎFP – Legea 243. Senatul mexican a
adoptat în anul 2013 o astfel de lege, însă legiuitorii din ambele camere continuă să delibereze în privinţa
mai multor propuneri. În anul 2011 Congresul Ecuadorului a respins legea VÎFP, însă în Codul electoral
din 2012 a fost introdusă o dispoziţie neutră din punctul de vedere al genului, care prevede că hărţuirea
permanentă a candidatelor sau a oficialelor alese face obiectul sancţiunilor prevăzute în Codul penal. În
anul 2016, femeile membre ale Adunării din Ecuador au reintrodus legea privind VÎFP. Costa Rica, Peru și
Honduras, printre altele, au luat de asemenea în considerare legile privind VÎFP.247

Legi și legi 
independente 
propuse

Bolivia, Legea împotriva hărţuirii și violenţei politice împotriva femeilor, 2012248

Costa Rica,  Proiect de lege împotriva hărţuirii/violenţei împotriva femeilor în
politică, 2013249 (proiect)
Ecuador,  proiect  pentru  o  lege  organică  împotriva  discriminării,  hărţuirii  și
violenţei politice pentru motive de gen, 2011 (proiect); 
Proiect pentru o lege organică care ar reforma Legea electorală organică, Codul
democraţiei pentru a preveni și sancţiona hărţuirea politică din motive de gen,
2016 (proiect)
El Salvador,  Legea completă specială pentru o viaţă fără violenţă a femeilor,
2011250 (proiect)
Peru,  Proiect  de  lege  împotriva  hărţuirii  politice  împotriva  femeilor,  2012251

(proiect)

Legea boliviană definește 17 acte distincte ale VÎFP. Totodată (într-adevăr, majoritatea proiectelor de legi)
se  distinge  acoso político (hărţuirea politică) și  violencia política  (violenţa  politică).  În mod obișnuit,
hărţuirea este mai puţin gravă și necesită o pedeapsă mai ușoară, iar violenţa este mai gravă și necesită o
pedeapsă mai strictă. În statutul bolivian, acoso este caracterizată ca „presiune, persecuţie, hărţuire sau
ameninţare”, iar  violencia ca „acţiuni, comportamente și agresiuni fizice, psihologice și emoţionale”.252

Sentinţe clare, minime și maxime, pentru acte de un grad diferit de severitate sunt enunţate în legea

247 Idem.
248 ALP, 2012. Ley Contra el Acoso y Violencia Politica Hacia Las Mujeres, Nr. 0026.
249 ALRCR, 2013. Proyecto de Ley Contra Acoso y/o Violencia Politica Contra Las Mujeres, Nr. 18.719.
250 La elaborarea legii, Guvernul de la El Salvador a recunoscut că violenţa împotriva femeilor le împiedică să-și exercite 
„drepturile în domeniul social, politic, economic, cultural și familial”. (ALES, 2011. Ley Especial Integral Para Una Vida Libre De 
Violencia Para Las Mujeres, Nr. 520.)
251 CRP, 2012. Proyecto de Ley Contra el Acoso Politico Hacia Las Mujeres, Nr. 1903.
252 ALP, Law 243/2012. Art. 7.
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boliviană  și  propunerile  Costa  Rican  și  Honduran.  În  alte  părţi,  în  proiectele  de  legi  este  specificat
intervalul sentinţei (de ex. închisoare între trei luni și șase ani într-o propunere mexicană), însă nu sunt
corelate sentinţele minime sau maxime cu anumite acte. Bolivia  interzice în mod specific concilierea
dintre victime și agresori în toate cazurile de VÎFP.253

Evoluția Legii împotriva hărțuirii și violenței politice împotriva femeilor în Bolivia254

Procesul de reformă juridică datează din anul 2000 și a început la o sesiune a Congresului Comisiei
Republicii  pentru participarea poporului,  unde „...împreună cu Prim-ministrul  pentru probleme de
gen, generaţii și familii, consilierele au denunţat în mod public hărţuirea și violenţa politică comise
împotriva lor în diferite municipalităţi ale ţării”.255 În anul 2001, a fost elaborat un prim proiect de lege
privind hărţuirea bazată pe gen și violenţa politică. 

În perioada 2002-2004, acest prim proiect de lege a fost examinat cu atenţie împreună cu diferite
instituţii  care activau în domeniul  egalităţii  de gen, cu scopul de a-l  sistematiza și  partaja la  nivel
naţional  prin  intermediul  atelierelor  de  lucru.  Au  urmat  activităţi  de  lobby  desfășurate  la  Casa
senatorilor Congresului National în anul 2004. Comitetul de acţiune pentru drepturile politice pentru
femei,  alcătuit  din  reprezentanţi  ai  diferitor  instituţii  care  activau  în  domeniul  aspectelor  de  gen
(inclusiv ACOBOL, Prim-ministra femeilor, Prim-ministra justiţiei, Prim-ministra participării populaţiei,
Avocata poporului, Uniunea deputatelor și Forumul politic naţional al femeilor), a constituit un sprijin
important și un catalizator al schimbării în anii următori. Datorită eforturilor Comitetului, femeile din
diferite organe publice au devenit mai conștiente despre importanţa combaterii hărţuirii și violenţei
politice.

Cu multă mediatizare și conștientizarea violenţei politice împotriva femeilor care s-a accentuat după
asasinarea consilierei Juana Quispe, la 28 mai 2012 a fost adoptată Legea 243. Prevederile legii nu se
limitează doar la femeile care deţin o funcţie publică, domeniul său de aplicare fiind extins la orice
femeie desemnată sau care exercită un rol politic/public. Actele de hărţuire și violenţă politică sunt
clasificate în lege drept:  „nesemnificative”, „grave” și  „foarte grave”,  pentru fiecare categorie fiind
stabilite  anumite  sancţiuni,  ceea  ce  permite  identificarea  clară  a  acestor  acte  și  a  sancţiunilor
corespunzătoare. 

253 Piscopo, 2016.
254 Adaptat din PNUD și alţii. "Gender-Based Political Violence: Bolivia." In Advancing Gender Equality: Promising Practices 
[Violenţa politică bazată pe gen: Bolivia. În Promovarea egalităţii de gen: practici promiţătoare].
255 2009. “Incidencia política para la Aprobación de ACOBOL.” La Paz, Bolivia, p. 11.
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În cazurile de hărţuire sau violenţă politică, victima, membrii familiei sale sau orice „persoană fizică
sau juridică” poate raporta autorităţilor competente, verbal sau în scris, despre comiterea unor astfel
de acte. Există trei căi de raportare: administrativă, penală și constituţională. În cazul raportării penale,
un progres  important  în  această  legislaţie  a fost  introducerea în  Codul  Penal  Bolivian a  unor  noi
categorii de infracţiuni. Pentru a preveni presiunea suplimentară asupra victimelor hărţuirii și violenţei
politice – se interzice reconcilierea.

Proiectele de legi din Costa Rica, Ecuador și Mexic se conduc, în general, de distincţiile pe care le face
Bolivia între hărţuire și violenţă, cu mici variaţii. Proiectul de lege din Costa Rica se bazează pe definiţia
pe  care  Bolivia  o  oferă  violenţei  („acţiuni  sau  comportamente  care  cauzează  moarte,  vătămare  și
suferinţă fizică, sexuală sau psihică”) și clasifică hărţuirea în trei categorii distincte.256 Astfel, pentru Costa
Rica, „hărţuirea” ar consta din hărţuire politică (folosind definiţia Boliviei pentru acest termen); hărţuire
psihologică (adăugarea unei categorii de infracţiuni legate de umilirea sau de hărţuirea permanentă a
politicienelor);  și  violenţă  politică  verbală  (includerea  atacurilor  verbale  ca  o  categorie  distinctă).257

Indiferent de termenul utilizat, toate legile propuse se concentrează asupra atacurilor fizice, psihologice
și sexuale, precum și asupra hărţuirii și discriminării permanente. 

În America Latină, aproape în tot cadrul legal adoptat sau în curs de examinare, categoria victimelor este
limitată la femeile care participă la politica electorală oficială sau care deţin o funcţie oficială. 258 În legea
boliviană sunt  cuprinse  „toate  candidatele,  oficialele  alese  sau desemnate,  sau  cele  care  exercită  o
funcţie politică-publică”, precum și membrii familiei lor.259 În măsurile de protecţie specificate în Legea
243 nu sunt menţionate femeile care participă la politica neoficială, inclusiv femeile care participă la
grupuri de activiști, sindicate și organizaţii neguvernamentale. Proiectul de lege din Costa Rica ar extinde
măsurile  de  protecţie  pentru  femeile  care  participă  la  mișcările  politice,  organizaţiile  sociale  și
organizaţiile muncii.260 Totuși, nici în statutul bolivian și  nici în legile menţionate nu sunt menţionate
femeile în calitate de alegătoare sau funcţionare publice.261

În schimb, categoria făptașilor este largă. În statutul bolivian este specificat că actele de hărţuire politică
sau de violenţă politică sunt comise de „o persoană sau un grup de persoane, direct  sau prin terţe
părţi”.262 Având în vedere că în proiectul de lege al Mexicului este stipulat în mod specific că VÎFP poate
avea loc în cadrul propagandei electorale, această clauză poate clasifica instituţiile  de mass-media și
partidele politice drept făptași ai unor astfel de acte.263 Totuși, statutul bolivian și proiectele de legi nu
desemnează în mod explicit partidele politice ca fiind printre cei responsabili de VÎFP. În Legea 243 a
Boliviei, partidele politice sunt menţionate doar o singură dată: făptașii, care sunt de asemenea șefi de
partid,  vor  fi  supuși  pedepsei  maxime.264 În  mod  similar,  în  proiectul  de  lege  din  Costa  Rica  sunt
identificate  sancţiuni  specifice  în  funcţie  de  rolul  pe  care  îl  au  făptașii,  propunându-se  ca  membrii

256 Piscopo, 2016.
257 ALRCR, 2013. Art. 5.
258 Piscopo, 2016.
259 ALP, Legea 243/2012. Art. 5.
260 La fel ca și propunerea Ecuadorului din anul 2011, care nu a fost adoptată.
261 Extras din Piscopo, 2016.
262 ALP, Legea 243/2012. Art. 5.
263 Laura Albaine, 2015. “Marcos normativos contra el acoso y/o violencia política en razón de género en América Latina”. 
Prezentat la Violencia Política contra las mujeres en América Latina: diagnósticos, diálogos y estrategias. Mexico City, după cum 
a fost citat în Piscopo, 2016.
264 ALP, Legea 243/2012. Art. 17.
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direcţiilor de partid care săvârșesc VÎFP să facă obiectul sancţiunilor penale și să fie înlăturaţi din funcţia
deţinută.265

b. Legi privind violența împotriva femeilor 
Reforma judiciară întru abordarea violenţei împotriva femeilor în politică și în alegeri poate include, de
asemenea, introducerea VÎFP în legile privind EVÎF sau aplicarea unor dispoziţii ample împotriva violenţei
publice sau comunitare deja stipulate în legile privind EVÎF. Din nou, America Latină ne oferă exemple
ilustrative.266 În  Convenţia  interamericană  privind  prevenirea,  pedepsirea  şi  eradicarea  violenţei
împotriva femeii (1994), la care toate ţările din America Latină sunt părţi, este inclus dreptul femeilor de
a avea acces la serviciile publice și de a participa la afacerile publice (art. 4), precum și dreptul acestora la
exercitarea liberă și deplină a drepturilor lor politice (art. 5). Ca urmare a convenţiei, toate ţările din
America Latină și-au reformat legile privind EVÎF. În noua legislaţie elaborată la sfârșitul anilor ’90 și în
anii 2000, majoritatea ţărilor au adoptat legi specializate și independente privind EVÎF, deși unele și-au
modificat  codurile  penale  în  vederea  includerii  în  ele  a  infracţiunii  specifice  de  violenţă  împotriva
femeilor.267

Aceste reforme s-au condus, în linii mari, de cadrul normativ prevăzut în Convenţie. Aproape în toate
legile a fost clarificat faptul că o astfel de violenţă poate apărea în spaţiul public și la locul de muncă, iar
violenţa a fost definită ca fiind fizică, psihologică, sexuală, patrimonială și simbolică.268 De asemenea,
statul sau agenţii său au fost identificaţi în multe legi ca și făptași ai violenţei împotriva femeilor. Legea
generală  privind  viaţa  femeilor  fără  violenţă,  adoptată  de  Mexic  în  anul  2007,  interzice  „violenţa
comunitară”,  care  include  „acte  individuale  sau  colective  care  încalcă  drepturile  fundamentale  ale
femeilor și care duc la denigrarea, discriminarea, marginalizarea sau excluderea lor din sfera publică”.269

În legile privind EVÎF din El Salvador (2011) și Panama (2013) este menţionat în mod explicit participarea
femeilor în politică și drepturile politice ale femeilor. În statutul Salvadorului se interzice „împiedicarea,
limitarea sau crearea de obstacole în calea participării femeilor în procesul de obţinere a unor studii, de
participare la viaţa politică, de integrare pe piaţa forţei de muncă sau de solicitare a unor servicii de
asistenţă  medicală”,  precum și  „glumirea,  discreditarea,  degradarea  sau  izolarea”  femeilor  în  aceste
spaţii.270 În statutul Panamei, violencia política este inclusă ca o formă de VÎF, definită drept discriminare
în ceea ce privește accesul la posibilităţile și resursele asociate exercitării unei funcţii în cadrul partidelor,
a unei funcţii publice și alese.271

Definiţiile  extinse  din  regiune  privind  violenţa  împotriva  femeilor,  codificate  în  legi  privind  EVÎF,
sugerează că ţările pot aborda VÎFP fără a adopta noi  legi.  Candidatele și  oficialele alese, precum și
alegătoarele și  funcţionarele publice pot fi protejate prin recunoașterea faptului că violenţa apare în
spaţii publice și la locul de muncă. Definiţiile extinse ale VÎF, care cuprind atacurile fizice și non-fizice,
precum și  hărţuirile  permanente din sfera  publică,  oferă,  de  asemenea,  modalităţi  de recurs  pentru
politiciene.  

265 ALRCR, 2013. Art. 32.
266 Secţiunea a fost extrasă din Piscopo, 2016.
267 Ca urmare a convenţiei, doar Republica Dominicană nu a reușit să adopte o nouă lege privind EVÎF sau să-și amendeze codul 
penal. (Idem.)
268 OSA, 2014. “Informe Hemisférico 2014.”
269 CGEUM, 2007. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Art. 16.
270 Legea 520/ALES, 2011. Art. 55.
271 LNRP, 2013. Ley82. Art. 4.
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În mai 2017, Adunarea legislativă din Mexic a adoptat o modificare a Legii locale privind accesul femeilor
la o viaţă fără violenţă,272 pentru a adăuga definiţia violenţei politice bazate pe gen și 19 prevederi legale
care să demonstreze violenţa politică împotriva femeilor. Prin violenţă politică se înţelege orice acţiune
sau inacţiune care  are  scopul  sau rezultatul  de  a  prejudicia,  împiedica,  restrânge,  suspenda,  atinge,
anula,  împiedica,  exclude sau afecta  recunoașterea,  accesul,  beneficierea sau exercitarea drepturilor
politice  sau  electorale  ale  femeilor,  precum  și  accesul  la  exercitarea  deplină  a  atribuţiilor  inerente
postului sau funcţiei lor în sfera publică. Această modificare vizează protejarea și promovarea drepturilor
politice ale femeilor în timpul perioadei pre-electorale și de campanie electorală, în timpul procesului
electoral și în timpul exercitării atribuţiilor în calitate de funcţionare publice.273

c. Legile electorale
Legile electorale pot stabili constrângeri legale în ceea ce privește aplicarea violenţei în alegeri, precum și
mandatul și competenţele OME în domeniul securităţii. Astfel de legi pot prevedea, de asemenea, un cod
electoral de conduită, care poate presupune un acord privind evitarea discursului de incitare la ură și a
altor activităţi care ar putea stimula violenţa și polarizarea.274 Dispoziţiile din codurile electorale pot avea
legătură cu cele din codurile penale, cum ar fi în Pakistan, unde în urma unei revizuiri s-a prevăzut ca toţi
cei care vor fi găsiţi vinovaţi de împiedicarea femeilor de a vota să fie supuși unor sancţiuni punitive. 275 În
mod similar, drepturile femeilor la vot, la eligibilitate pentru o candidatură și la reprezentare sunt definite
în legile electorale. Deși în legile privind înregistrarea și candidarea concurenţilor nu sunt stabilite în mod
direct actele de VÎFA, ele pot ajuta la stabilirea unor condiţii echitabile pentru candidate, în special în
contextul  VÎFA.  De exemplu,  dacă în alte circumstanţe  femeile s-ar confrunta cu intimidări  sau cu o
rezistenţă violentă împotriva candidării la anumite funcţii, atunci cotele de gen adoptate sau sistemele
electorale favorabile alegerii femeilor le pot ajuta pe ultimele să aibă acces la funcţiile publice.  

Legile  electorale  pot,  de  asemenea,  să  vizeze  prevenirea  votării  în  familie.  Numeroase  standarde
internaţionale conţin îndrumări în acest sens. Comisia de la Veneţia a Consiliului Europei afirmă că „Votul
este individual. Votul în familie sau orice altă formă de prin care un alegător influenţează asupra votului
altui alegător trebuie să fie interzis”.276 În Ghidul pentru revizuirea cadrului legal electoral, International
IDEA a sugerat că „Votul în familie – unde capul familiei votează pentru alţi membri din familie – nu
trebuie tolerat”.277

Modificările aduse codurilor electorale sau penale sunt, totuși, concise. În timp ce Congresul Ecuadorului
a respins în 2011 legea privind VÎFP, în Codul electoral din 2012 a fost inclusă o dispoziţie ce prevedea că
hărţuirea permanentă a candidatelor sau a oficialelor alese face obiectul sancţiunilor prevăzute în Codul
penal.278 Clauza neutră din punctul de vedere al genului, inclusă în Codul electoral al Ecuadorului, este
foarte succintă: „acţiunile permanente de presiune, hărţuire, ameninţări sau orice alte acţiuni forţate

272Guvernul din Mexic. Monitorul Oficial nr. 112, publicat la 17 iulie 2017.
273Idem.
274 K. Höglund și A.K. Jarstad, 2010. “Strategies to Prevent and Manage Electoral Violence: Considerations for Policy.” In Policy 
and Practice Brief: Knowledge for Durable Peace [Strategii pentru prevenirea și gestionarea violenţei electorale: consideraţii 
pentru politici. În Sinteză de politici şi practici: cunoştinţe pentru o pace durabilă], Nr. 1, Universitatea Uppsala.
275 UN Women Pakistan, 2016.
276 Comisia de la Veneţia a Consiliului Europei, 2002. Codul bunelor practici în materie electorală. Linii directoare şi raport 
explicativ. Strasbourg: Consiliul Europei.
277 International IDEA, 2002. International Electoral Standards: Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections 
[Standarde electorale internaţionale. Ghid pentru revizuirea cadrului legal electoral]. Stockholm.
278 Piscopo, 2016.
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împotriva unei persoane, menite să limiteze sau să împiedice accesul la funcţii alese în mod public, vor fi
sancţionate conform prevederilor din Codul penal”.279

Datorită caracterului concis al unor astfel de modificări la codurile electorale, primele pot fi adoptate mai
ușor.  Majoritatea  legilor  privind  cotele  de  gen  din  America  Latină  nu  au  fost  adoptate  ca  legi
independente,  ci  ca  parte  a  unor  reforme  electorale  mai  ample.  Această  strategie  atrage  atenţia
publicului asupra unor probleme mai mari, cum ar fi necesitatea generală de a îmbunătăţi calitatea și
corectitudinea alegerilor. Modificarea legislaţiei în vigoare ar putea, de asemenea, să permită abordarea
integratoare a VÎFP. De exemplu, potrivit unei propuneri din partea Mexicului, Codul electoral ar urma să
fie modificat pentru a interzice propaganda electorală care incită la VÎFP, la fel ca și Legea privind EVÎF din
2007 – pentru a include și alte categorii de infracţiuni (de ex. împiedicarea femeilor de a reveni la muncă
după concediu).280

Alegerea între adoptarea unor legi independente sau modificarea statutelor existente implică mai multe
compromisuri.  Legile  speciale  atrag  atenţia  publică  asupra  unei  anumite  probleme.  Ele  pot  aborda
problema în profunzime, permiţând ţărilor să includă mai multe acte în categoria VÎFP. 281 De exemplu, în
statutul independent al Boliviei sunt prezentate ca exemplu 17 acte distincte de VÎFP, de la impunerea
stereotipurilor de gen, la împiedicarea femeilor de a vorbi la anumite ședinţe. 

Adoptarea de legi în America Latină282

Eforturile de a preveni și de a pedepsi VÎFP se intensifică rapid în America Latină. Țările adoptă legi
independente, evaluează modificările aduse legilor privind EVÎF în vigoare și  codurilor electorale și
penale, și elaborează protocoale prin intermediul propriilor OME. În anul 2012, Bolivia a adoptat legea
specială privind VÎFP – prima și unica lege de acest fel în regiune. Implementarea Legii 243 a fost,
totuși, neuniformă: în septembrie 2016, executivul nu a desfășurat procesul necesar de elaborare, iar
Ministerul Public nu a soluţionat niciun caz de VÎFP. Incapacitatea femeilor de a se baza pe căile penale
riscă să extindă jurisdicţia organelor administrative dincolo de aspectele electorale și în procedurile
penale.  Mai  mult  decât  atât,  numărul  mic  de  cazuri  soluţionate  stimulează  în  continuare
impunitatea.283

Toate strategiile menite să abordeze VÎFP în America Latină trebuie să justifice provocările aferente
nivelului  redus  de  capacitate  și  impunitate  a  statului.  Legea  243  din  Bolivia  stabilește  o  agendă
ambiţioasă, însă resursele financiare și umane insuficiente pot limita punerea sa în aplicare. În acest
scop, investigarea cazurilor de VÎFP în temeiul statutelor privind EVÎF, în vigoare sau modificate, ar
permite ţărilor din America Latină să profite de procedurile penale sau administrative deja stabilite în
vederea abordării violenţei împotriva femeilor. Chiar dacă nivelul de implementare a legilor privind
EVÎF este de asemenea insuficient, în vigoare există multe regulamente, servicii și programe (de ex.
instanţe specializate sau instruiri privind sensibilitatea la gen). La fel, protocoalele OME se bazează pe
procedurile existente, având în vedere că instituţiile electorale deja procesează și se pronunţă asupra
cazurilor  legate  de  cotele  de  gen și  legile  privind  paritatea.  În  cazul  în  care  noile  legi  stagnează,
activiștii și decidenţii politici continuă să aibă la dispoziţie instrumente cu care să facă faţă violenţei

279 ALE, 2012. Código de la Democracia. Art. 285.
280 Piscopo, 2016.
281 Albaine, 2015.
282 Informaţiile au fost oferite de Jennifer Piscopo.
283 La Repúbica (Peru), 2016. “JNE atenderá actos de discriminación contra mujeres en elecciones”. 3 martie.
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împotriva femeilor în politică. 

3.3. Implementarea legilor

Diferite opţiuni legislative stau la dispoziţia decidenţilor politici care vor să protejeze împotriva actelor de
VÎFA și să pedepsească astfel de acte. Legile și iniţiativele, mai ales din America Latină, oferă precedente
și exemple pe care alte ţări și diferiţi actori se pot baza. În pofida faptului că există un cadru normativ
regional, mediul legislativ care abordează violenţa împotriva femeilor rămâne slab în majoritatea ţărilor
din  America  Latină.  Provocările  legate  de  documentarea  apariţiei  VÎFA  și  sensibilizarea  decidenţilor
politici cu privire la necesitatea protecţiei juridice sunt alte obstacole care stau în calea elaborării unor
legi specifice. Astfel, reformele justiţiei și punerea în aplicare a legilor trebuie să fie însoţite de eforturile
viitoare legate de reforma juridică și de politici.  Declaraţia  OSA privind hărţuirea şi violenţa împotriva
femeilor  în  politică  (2016) conţine un punct de acţiune privind adoptarea de regulamente și  măsuri
pentru prevenirea și eradicarea VÎFP, care să permită „pedepsirea și repararea corespunzătoare a acestor
acţiuni în cadrul normelor administrative, penale, electorale, ţinând cont de instrumentele internaţionale
aplicabile”.284

Programarea legată de justiţie reprezintă o componentă esenţială a implementării politicilor. Prezenţa
conciliatoarelor, sensibilitatea la dimensiunea de gen a organului de conciliere, accesul la procese oficiale
de depunere a plângerilor,  implementarea legilor  – toate  sunt aspecte ale justiţiei  electorale,  critice
pentru tragerea la răspundere a făptașilor de VÎFA și prestarea de servicii pentru victime.285

Procesul de implementare și realizare a justiţiei poate fi încetinit sau împiedicat de:

• Absenţa unui cadru legal în care să fie recunoscut în mod oficial VÎFA și cu ajutorul căruia să fie
adoptate acte normative împotriva acestui fenomen; 

• Lipsa unei agenţii de stat care să aibă autoritatea sau voinţa politică de a aplica sancţiuni; 

• Cultura unei impunităţi faţă de făptași, care poate avea loc prin lipsa urmăririi penale a făptașilor
și/sau lipsa de compensaţii pentru victime; 

• Lipsa unor instruiri sensibile la dimensiunea de gen și lipsa de personal feminin în cadrul forţelor
de poliţie și al sistemului de justiţie;

• Decalajul în răspunsul judiciar sau al poliţiei în urma reformelor legale, care ar putea duce la o
implementare slabă sau inexistentă; 

• Lipsa de sensibilizare din partea organului de adjudecare. Acest lucru ar putea împiedica femeile
să raporteze în mod oficial cazurile de violenţă din cauza rușinii sau a fricii de a fi respinse social;
și

• Necunoașterea de către femei a drepturilor sau a mecanismelor de depunere a plângerilor și a
sistemelor judecătorești care le sunt disponibile.

284 MESECVI, 2015. Pag. 8-9.
285 PNUD, 2012.
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Legislaţia care abordează VÎFP sau VÎFA trebuie, în egală măsură, să fie susţinută prin planuri de acţiuni
naţionale  clare  și  alte  instrumente  de  implementare.  În  America  Latină,  Grupul  deputatelor
„ParlAmericas” a elaborat în anul 2014  „Prevenirea hărţuirii şi violenţei împotriva femeilor în politică.
Plan  de  acţiuni  pentru  deputaţi”,  în  care  au  oferit  recomandări  pentru  statele  membre  în  diferite
domenii, precum:

 aplicarea sancţiunilor și a răspunsurilor coordonate ale sectorului de justiţie; 

 elaborarea unor legi specifice bazate pe angajamente internaţionale și regionale (de ex. CEDAW,
Convenţia de la Belém do Pará) și a măsurilor de implementare a acestora; 

 crearea unei combinări de modalităţi civile, penale, electorale și administrative pentru a primi, a
investiga și a răspunde la plângerile de hărţuire/violenţă politică, în funcţie de contextul local
(de ex. prin intermediul oficiului avocatului poporului sau al unei instituţii similare); și 

 prioritizarea proceselor  sigure și  simple pentru supravieţuitorii  care  aleg să depună plângeri
oficiale. 

Implementarea Legii 243 a Boliviei
Conform Statutului Boliviei privind VÎFP, Ministerul Public, echivalent cu un minister al justiţiei, poartă
răspunderea deplină pentru implementarea Legii 243. Victimele pot apela direct la autorităţile de drept
sau, în primă instanţă, pot urma o cale administrativă care apelează la autorităţile instituţiei de stat unde
a avut loc infracţiunea.286 De exemplu, consilierele municipale pot mai întâi să facă apel la conducerea
consiliului. Conform Legii 243, toate instituţiile de stat trebuie să-și elaboreze propriile căi administrative
pentru  prelucrarea plângerilor  privind VÎFP.  Ministerul  Public  primește  toate  plângerile  făcute  direct
autorităţilor  de  drept  și  le  examinează,  de  asemenea,  pe  cele  primite  prin  intermediul  căilor
administrative. În plus, legea boliviană permite victimelor să ocolească Ministerul Public și să-și înainteze
cauza direct la instanţele constituţionale. Potrivit proiectelor de legi din alte regiuni ale Americii Latine,
responsabilitatea  primară  este  atribuită,  de  asemenea,  ministerelor  publice  și  autorităţilor  de  drept
subordonate, deși căile administrative și constituţionale sunt unice pentru Bolivia.287

Legea 243 oferă OME două roluri specifice, prezentând o altă cale legală pentru căile de atac. Toate
cererile  de  demisie  trebuie  prezentate  institutului  electoral.  Institutul  trebuie,  de  asemenea,  „să
definească politici publice și strategii  interculturale pentru educaţia democratică privind egalitatea de
gen,  care să  garanteze drepturile  politice ale tuturor  persoanelor,  în  special  ale femeilor,  și,  în  mod
particular, egalitatea de șanse între bărbaţi și femei”.288 Chiar dacă potrivit legislaţiei nu au nicio atribuţie
legată de primirea sau soluţionarea plângerilor,  OME și-au asumat acest  rol:  în  perioada 2010-2014,
toate  cazurile  de VÎFP din  Bolivia,  care  au fost  soluţionate  (13 din  272,  4,7%),  au fost  procesate  în
consiliile municipale prin intermediul căilor administrative și evaluate de institutul electoral. 289 Implicarea
OME în soluţionarea cazurilor denotă faptul că ministerele de justiţie și autorităţile de drept nu sunt încă
pregătite pentru implementarea Legii 243. 

286 Piscopo, 2016.
287 Idem.
288 ALP/Legea 243, 2012. Art. 10.
289 La Razón (Bolivia), 2015. “Sólo 13 casos de acoso político se resolvieron en cinco años,” 4 ianuarie; ACOBOL, 2014. Concejala, 
Nr. 7, decembrie.
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Este necesară instruirea întregului personal din sectorul justiţiei și al securităţii cu privire la conţinutul
legislaţiei reformate. Pentru implementarea reformelor este necesară alocarea prin bugetul naţional a
unor  surse  financiare  adecvate,  iar  pentru  încălcarea  legislaţiei  relevante  –  aplicarea  în  timp util  a
sancţiunilor corespunzătoare. 

Implicarea OSC-urilor și promovarea respectării legislației

Organizaţiile societăţii  civile din America Latină au avut un rol important în eforturile de advocacy
pentru  implementarea cadrelor  normative  și  a  legislaţiei  naţionale.  În  continuare sunt  prezentate
câteva OSC-uri care au întreprins măsuri în regiunea Americii Latine și Caraibe pentru a preveni și a
mitiga VÎFA. 

Rețeaua femeilor din America Latină și Caraibe, alese în cadrul administrației publice locale [La Red
Latinoamericana  y  del  Caribe  de  Mujeres  Autoridades  Electas  de  Gobiernos  Locales
(RedLamugol)], creată în anul 2008, este una dintre organizaţiile care activează activ pentru a asigura
implementarea eficientă a Consensului de la Quito. Una dintre priorităţile RedLamugol este de a pleda
pentru includerea în agendele de politici  publice a statutelor care condamnă hărţuirea și  violenţa
politică împotriva femeilor alese în funcţii de conducere la nivel local.290

Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) este singura organizaţie neguvernamentală implicată în
transmiterea  și  supravegherea  ulterioară  a  cazurilor  de  violenţă  politică  raportate  conform
prevederilor Legii 243 a Boliviei. Ea a susţinut elaborarea protocolului pentru primirea, investigarea și
soluţionarea cazurilor de raportare a VÎFA. De exemplu, potrivit cercetărilor efectuate de ACOBOL, în
pofida  adoptării  Legii  243,  în  anul  2014  „au  fost  depuse  272  de  plângeri  pe  motiv  de  violenţă
împotriva consilierelor în 170 de municipalităţi”.291 Mai mult decât atât, din anul 2004 ACOBOL este
membră a Comitetului de acţiune pentru drepturile politice ale femeilor.

Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador  a urmat exemplul ACOBOL de a condamna VÎFA
prin susţinerea propriei legi propuse de Ecuador privind violenţa împotriva femeilor în politică și în
alegeri.292

În Kenya, procesul de oferire de  despăgubiri  și  de urmărire penală a făptașilor,  în urma violenţelor
electorale din perioada 2007-2008, a fost unul lung și a început cu înfiinţarea Comisiei de anchetă pentru
violenţa post-electorală și a Comisiei pentru adevăr, justiţie și reconciliere (TJRC). Deși imediat după 2008
statul a oferit sprijin persoanelor strămutate intern, acesta a depus puţine eforturi pentru a despăgubi
sau susţine victimele violenţei  sexuale,  multe  dintre  care erau femei.  De fapt,  în raportul  unui grup
operaţional,  elaborat în anul 2012, s-a constatat  că numai 23 de făptași  au fost  condamnaţi  pentru
infracţiuni sexuale legate de alegeri în acea perioadă. În anul 2015, speranţele au crescut. Societatea
spera ca eforturile de căutare a justiţiei în cazul femeilor kenyene afectate de violenţa electorală vor fi
neînvigorate după angajamentul președintelui Uhuru Kenyatta de a dedica 10 miliarde de șilingi kenyeni
pentru justiţia restaurativă. Anunţul urmează după constatările TJRC că multe victime, în special cele
afectate de violenţa sexuală, au fost ignorate în eforturile anterioare de despăgubire.293

290 RedLamugol constă din asociaţii din 11 ţări: Bolivia, Ecuador, Columbia, Peru, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, 
Republica Dominicană, Paraguay și Argentina.
291 ECLAC, 2016a. P. 125.
292 ACOBOL. "Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador (AMUME)."
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3.4.Protocoalele OME pentru prevenire și executare

Organele  de  management  electoral  (și  tribunalele  electorale)  au  preluat,  de  asemenea,  rolurile  de
prevenire și executare. Pentru a acţiona, OME își pot folosi autoritatea asupra practicilor de partid și a
proceselor electorale. Mexic ilustrează această abordare. Institutul electoral naţional (OME al Mexicului),
Tribunalul  electoral  federal,  Procuratura  federală  pentru  infracţiuni  electorale,  Institutul  naţional  al
femeilor și alte agenţii de stat au coordonat publicarea în anul 2016 a unui „Protocol de gestionare a
violenței împotriva femeilor în politică”.294 În acest document de 81 de pagini, autorii au definit VÎFP
drept acţiuni bazate pe gen, în procesul exercitării de către femei a drepturilor lor politice și electorale,
cu  scopul  de  a  submina  sau  anula  exercitarea  drepturilor  femeilor  sau  îndeplinirea  atribuţiilor  lor
publice.295 În document sunt stabilite drepturile victimelor și responsabilităţile specifice pentru diferite
instituţii de stat: de exemplu, Institutul naţional electoral trebuie să desfășoare campanii educaţionale,
să adune și să publice date, să se asigure că în documentele și practicile de partid nu se promovează VÎFP
și să supravegheze distribuirea corectă a finanţelor de partid, printre alte sarcini.  Tribunalul electoral
federal și Procuratura federală pentru infracţiuni electorale ar putea să audieze și să soluţioneze cauzele,
iar ultima va transmite procuraturii publice generale toate cauzele aflate în afara jurisdicţiei sale.296

În timp ce protocolul Mexicului se remarcă drept cel mai cuprinzător din America Latină, alte OME au
întreprins măsuri. În anul 2013, Tribunalul electoral suprem din El Salvador a lansat un  „Ghid pentru
egalitate și nediscriminare în campaniile electorale”, în care s-a pus accentul pe eliminarea violenţei
împotriva  femeilor  în  politică.  În  ghid  sunt  incluse  multe  practici  referitoare  la  violenţa  psihologică,
economică și simbolică, cum ar fi asigurarea faptului că candidatele și candidaţii au aceleași oportunităţi
pentru interviuri mass-media și evitarea aplicării stereotipurilor de gen în repartizarea responsabilităţilor
între  bărbaţi  și  femei.  Pentru  alegerile  din  2016  din  Peru,  Juriul  naţional  pentru  alegeri  a  cerut
coordonatorilor săi acţiune-educaţie – care activează în toată ţară – să raporteze cazurile VÎFP la institut
pentru posibile litigii.297

În  Europa,  după  ce  votul  în  familie  a  fost  recunoscut  ca  o  problemă  semnificativă  în  Macedonia,
Comitetul  electoral  de  stat  (CES)  a  emis  orientări  practice  pentru  activitatea  comisiilor  electorale
municipale (CEM) și  a comisiilor electorale (CE),  care conţineau o directivă puternică de prevenire a
votului în familie și a votului prin reprezentare. CES, de asemenea, a desfășurat instruiri suplimentare
pentru reprezentanţii CEM și CE.298

În  toate  cazurile,  este  important  de  a  stabili  proceduri  pentru  raportarea  și  gestionarea  plângerilor
depuse  la  instituţiile  electorale.  O  strategie  importantă  este  implicarea  OME  pentru  prevenirea  și
sancţionarea VÎFP. În întreaga Americă Latină, aceste instituţii au jurisdicţie asupra acţiunilor întreprinse
de partide și a proceselor electorale. OME au jucat un rol semnificativ la implementarea și aplicarea
legilor privind cotele de gen. Reţelele de activiste, cum ar fi ACOBOL în Bolivia și Mujeres en Plural în
Mexic,  au  stabilite  relaţii  puternice  cu  autorităţile  de  reglementare  electorală,  facilitând  accesul
activiștilor la aceste instituţii.  OME continuă să rămână autoritatea la  care pot fi depuse cererile  de

293 HRW, 2016. “Summary.” In ‘I Just Sit and Wait to Die’: Reparations for Survivors of Kenya’s 2007-2008 Post-Election Sexual 
Violence [Sumar. În „Stau şi aştept să mor”: Despăgubiri pentru supravieţuitorii violenţei sexuale post-electorale din Kenya în 
perioada 2007-2008]. Raport, 15 februarie.
294 Piscopo, 2016.
295 INE și alţii, 2016. “Protocolo para Atender la Violencia Política hacia las Mujeres”. P. 21.
296 Piscopo, 2016.
297 La Repúbica (Peru), 2016, citat în Piscopo, 2016.
298 iKNOW Politics, 2009. “Consolidated Response on the Prevention of Family Voting” [Răspunsul consolidat privind prevenirea 
votului în familie].
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candidatură și care poate sancţiona liderii și membrii de partid. Cu toate acestea, OME nu pot sancţiona
cazurile de VÎFP atunci când făptașii nu fac parte dintr-un partid politic. Aceasta presupune că OME nu
pot fi singurele instituţii de stat împuternicite să soluţioneze cazurile de VÎFP.299

3.5. Codurile de conduită adoptate

Multe acte de VÎFA sunt comise de oficiali,  candidaţi și susţinători ai partidelor politice.  Codurile de
conduită adoptate pot fi valabile pentru o serie de părţi interesate electorale, inclusiv partide politice,
candidaţi  independenţi,  coaliţii  și  mișcări,  precum  și  membri  ai  mass-media,  pentru  a  interzice
comportamentele care contribuie la violenţă.  Scopul codurilor de conduită în cadrul partidelor politice
este de a reglementa comportamentul liderilor, oficialilor, candidaţilor, membrilor, agenţilor și al altor
reprezentanţi ai partidului. „Condiţiile acestor coduri pot fi mandatate și obligatorii din punct de vedere
legal, și aplicate prin sancţiuni legale.”300 Codurile de conduită au fost pe larg sub-utilizate la promovarea
specifică a drepturilor și a libertăţilor politice ale femeilor și la protecţia împotriva violenţei; totuși, unele
precedente internaţionale au fost stabilite de OSCE în Bosnia și Herţegovina (1996) și Kosovo (2000), iar
ONU a depus eforturi pentru a facilita reformele în codurile de partid în Irak (2004), Afganistan (2005) și
Sierra Leone (2007).

Prevederile din codurile de conduită electorală

În Codul de conduită nigerian, adoptat în 2013, sunt stipulate următoarele: „Nici un partid politic nu
se va implica în activităţi  violente de orice fel,  ca o modalitate de a-și demonstra puterea.  Toate
partidele politice vor condamna în mod public orice formă de violenţă politică” (art. 6). În plus, la art.
9  este  menţionat  că:  „Fiecare partid politic va  asigura  promovarea participării  active în  procesele
electorale a femeilor, tinerilor și persoanelor cu dificultăţi de ordin fizic. Astfel, fiecare partid politic:

a. Va  respecta  drepturile  femeilor,  tinerilor  și  persoanelor  cu  dificultăţi  de  ordin  fizic  de  a
comunica liber cu partidele și candidaţii;

b. Va facilita participarea deplină și egală a femeilor, tinerilor și persoanelor cu dificultăţi de ordin
fizic la activităţile politice;

c. Va asigura accesul liber al femeilor, tinerilor și persoanelor cu dificultăţi de ordin fizic la toate
întrunirile publice de ordin politic, marșuri, demonstraţii, mitinguri și alte evenimente publice
de ordin politic; și

d. Va lua toate măsurile rezonabile pentru a garanta că femeile, tinerii și persoanele cu dificultăţi
fizice au libertatea de a se implica în orice activitate politică.”301

Codul de conduită al Nepalului este împărţit în regulamente care se aplică la patru categorii de părţi
interesate  electorale:302 1)  candidaţii,  partidele  politice  și  alte  „persoane  interesate”,  cum  ar  fi
membrul  unei  campanii  sau  reprezentantul  unui  partid  politic,  2)  administraţia  publică  locală  și
naţională și instituţiile publice din Nepal, 3) funcţionarii de stat/publici și 4) mass-media, ONG-urile și
observatorii  electorali.  Astfel,  regulile  privind  implicarea  femeile  în  alegeri  variază  în  funcţie  de
categoria de afiliere:

 Membrii din categoria 1 nu trebuie să participe la activităţi care „incită la ură sau vrăjmășie în
rândul... genurilor...” (art. 4)

299 Piscopo, 2016
300 Paragraf adaptat de la PNUD, 2012.
301 INEC, 2013. “Political Parties Code of Conduct” [Codul de conduită al partidelor politice].
302 Comisia Electorală din Nepal, 2015. “Election Code of Conduct” [Codul de conduită electorală].
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 Membrii  mass-media  sunt  obligaţi  să  disemineze  informaţiile  „într-un  mod  care  nu  este
părtinitor la gen”, să ofere „șanse egale partidelor politice și candidaţilor” și să nu perturbe
„relaţia și armonia dintre diferite... sexe” (art. 14). 

 Observatorii sunt, de asemenea, instruiţi să respecte „diferite... sexe” și să rămână imparţiali
în timpul procesului electoral (art. 16).

În  Ciad,  la  art.  4 din Codul de conduită este stipulat  că semnatarii  nu vor folosi  violenţa în toate
formele sale și vor denunţa în mod public și fără ezitare orice act de violenţă și de intimidare. Ei se
angajează  să  nu  menţină,  să  nu  finanţeze  sau  să  utilizeze  grupări  militare,  de  auto-apărare  și
paramilitare pentru protecţia proprie, să nu ameninţe sau să comită acte de violenţă și hărţuire, să nu-
și arate forţa și să nu-și demonstreze supremaţia faţă de ceilalţi. 

Ei se angajează să-și exercite stăpânirea în discursurile verbale și scrise, atitudinile și comportamentul
lor pe tot parcursul procesului electoral. Ei resping utilizarea unor comentarii provocatoare și abuzive,
care instigă la violenţă sau la ură rasială, etnică, religioasă sau bazată pe gen.303

La art. 9 alin. 1 din Codul de conduită electorală al Africii de Sud se interzice discriminarea bazată pe
gen de către partide și candidaţi. În continuare sunt prevăzute directive pentru incluziunea activă a
femeilor,  stipulându-se  că  „partidele  și  candidaţii  trebuie  să  respecte  drepturile  femeilor  de  a
comunica  liber  cu  partidele  și  candidaţii,  să  faciliteze  participarea  deplină  și  egală  a  femeilor  la
activităţile politice, să asigure accesul liber al femeilor la toate evenimente publice de ordin politic și
să ia  toate măsurile  necesare pentru a garanta că femeile  pot liber să ia  parte  la  orice activitate
politică”.304

Rezumatul inițiativelor legislative care pot mitiga VÎFA:

Perioada pre-electorală Perioada electorală Perioada post-electorală

303Codul de conduită electorală din Ciad, 2011. Disponibil la https://www.eisa.org.za/pdf/chad2011code.pdf
304 Citat în PNUD, 2012.
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• Adoptarea unor legi și politici în
care să fie definită VÎFA și care 
să protejeze împotriva ei

• Adaptarea legilor existente 
privind EVÎF sau modificarea 
codurilor penale în vederea 
delimitării sau stabilirii explicite 
a măsurilor de protecţie 
împotriva VÎFA

• Adoptarea de către OME a 
protocoalelor și regulamentelor
pentru prevenirea VÎFA în 
procesul electoral

• Abordarea VÎFA în codurile de 
conduită privind alegerile și în 
cele ale partidelor politice 

• Instruirea sensibilă la 
dimensiunea de gen a 
conciliatorilor, judecătorilor, 
avocaţilor etc. care ar putea 
gestiona cazurile de raportate a 
VÎFA

• Accesul la justiţia electorală 
pentru femei, urmărirea 
dreptăţii pentru victime și 
urmărirea penală a făptașilor

• Stabilirea metodelor pentru 
raportarea în 
siguranţă/confidenţială a 
cazurilor de VÎFA

• Asigurarea implementării 
legilor și a politicilor privind 
VÎFA
• Revizuirea legilor și a 

politicilor și ajustarea lor 
după cum este necesar
• Adjudecarea contenciosului 

electoral ce implică VÎFA
• Urmărirea penală a 

abuzurilor drepturilor omului 
împotriva femeilor în politică
• Adaptarea și integrarea unor 

resurse noi pentru victime în 
serviciile existente pentru VÎF
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Politicile  și  procedurile  de  administrare  electorală  pot  influenţa  mitigarea  VÎFA.  Actorul  principal  în
administrarea electorală este organul de management electoral, care poate fi o instituţie independentă,
o ramură a administraţiei de stat (de ex. un Minister al Afacerilor Interne sau un departament de justiţie)
sau o instituţie mixtă. OME sunt cei mai importanţi actori întru determinarea credibilităţii și securităţii
alegerilor, dat fiind faptul că deciziile lor determină contextul participării politice a femeilor. De exemplu,
procedurile pe care le stabilesc pentru înregistrarea candidaţilor pot crea un mediu accesibil sau pot
prezenta  obstacole  suplimentare  pentru  pretendente  și  candidate.  Instruirile  și  îndrumările  pe  care
aceste organe le oferă lucrătorilor electorali și forţelor de securitate pot proteja populaţia vulnerabilă
împotriva  ameninţărilor  specifice  sau  pot  intensifica  un  climat  de  insecuritate  și  manipulare  pentru
alegători.305

Rolul OME în prevenirea și atenuarea VÎFA este, totuși, provocator din cauza intervalului de timp (la toate
etapele ciclului electoral) și a domeniului de aplicare (este inclus tot teritoriul naţional și sute de mii de
lucrători electorali). În special, educarea lucrătorilor de la toate nivelurile organizaţiei pentru a înţelege
formele și manifestările distincte ale VÎFA poate fi complexă. Indiferent de modelul administrativ sau de
dimensiunea organizaţiei, OME are un rol distinct în prevenirea VÎFA prin conștientizarea ameninţărilor
diferenţiate în funcţie de sex în toate domeniile participării  electorale și  prin abordarea pro-activă a
acestora.  În Declaraţia OSA privind hărţuirea şi violenţa împotriva femeilor în politică (2016) este inclus
un  punct  de  acţiune  care  vizează  OME,  astfel  încât  „instituţiile  electorale  și  alte  entităţi  publice...
integrează  problemele  de  [VÎFP]  în  cadrul  funcţiilor  lor  legate  de  organizarea  alegerilor,  protecţia
drepturilor  politice  și  electorale  cetăţenești,  elaborarea  politicilor  de  educaţie  civică,  precum  și  în
activitatea lor cu partidele politice...”306

Chiar dacă există multe domenii în care aranjamentele electorale pot proteja femeile de VÎFA, unele
dintre cele mai importante strategii includ:

 Evaluarea riscurilor și cartografierea VÎFA;
 Luarea în considerare a VÎFA în procedurile de înregistrare a alegătorilor și a candidaţilor;
 Protecţia femeilor în perioada campaniilor politice;
 Includerea VÎFA în programele de instruire și informare;
 Garantarea  faptului  că  în  aranjamentele  de  informare  și  securitate  din  ziua  alegerilor  se

abordează VÎFA; și
 Includerea VÎFA în analizele și rapoartele post-electorale. 

4.1.Evaluarea riscurilor și cartografierea VÎFA

După cum s-a descris în punctul de acţiune 1, poate fi nevoie de o cartografiere sau evaluare pentru a
identifica zonele critice și pentru a concepe mecanisme adecvate OME de atenuare și monitorizare. De
asemenea, considerentele  VÎFA pot fi integrate în evaluările  generale ale securităţii  electorale  și/sau

305 PNUD/UN Women, 2015.
306 MESECVI, 2015.

Punctul de acțiune 4: Prevenirea și mitigarea VÎFA prin intermediul
aranjamentelor electorale
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poate avea loc evaluarea specifică a VÎFA. Acest lucru poate implica coordonarea cu alte entităţi. OME
pot,  spre  exemplu,  să  recurgă  la  parteneriatele  de  colaborare  cu  organizaţii  internaţionale  sau
neguvernamentale pentru a îmbunătăţi evaluările riscurilor. De exemplu, International IDEA a colaborat
cu mai multe OME, inclusiv  din Bosnia și  Herţegovina,  Kenya,  Nepal  și  Nigeria,  la  un  instrument  de
management al riscurilor electorale (sau MRE). OME au adoptat instrumentul dat ca parte a strategiilor
lor de prevenire a violenţei electorale. Scopul instrumentului de MRE este de a dezvolta capacităţile de a
înţelege, analiza, preveni și atenua focarele de violenţă din motive electorale, permiţând OME și altor
organe  să  răspundă  după  necesitate.307 Astfel  de  instrumente  trebuie  să  asigure  includerea  unei
perspective privind egalitatea de gen și să ia în considerare diferite tipuri de violenţă cu care femeile și
bărbaţii se pot confrunta în timpul alegerilor. 

Exemple de cartografiere a violenței de către OME 

India:  Comisia  Electorală  din  India  desfășoară  o  Cartografie  a  vulnerabilităţii  pentru  a  identifica
„susceptibilitatea ca un alegător sau o parte din alegători, indiferent dacă trăiesc sau nu într-o zonă
identificabilă  din  punct  de  vedere  geografic,  să  fie  împiedicaţi  sau  influenţaţi  în  mod  ilegal  să-și
exercite  dreptul  de  vot  într-un  mod  liber  și  echitabil,  prin  intimidarea  sau  utilizarea  influenţei
nejustificate  sau  a  forţei  de  orice  fel  asupra  lor”.  În  cartografiere  sunt  incluse  datele  despre
gospodăriile/familiile  vulnerabile  și  despre  persoanele/grupurile  care  au  fost  identificate  ca
intimidând/inducând în eroare alegătorii sau instigând vulnerabilităţi, care pot spori cunoștinţele OME
despre femeile supuse riscului de a se confrunta cu VÎFA.308

Afganistan: Înafara evaluării iniţiale, OME pot, de asemenea, să iniţieze monitorizarea și raportarea
permanentă a VÎFA prin  reprezentanţa lor regională.  OME pot să le  solicite  birourilor  regionale și
locale să identifice și  să raporteze tendinţele VÎFA din zonele lor,  astfel încât să poată fi adoptate
măsurile  corespunzătoare.  În  Afganistan,  la  o  masă  rotundă  organizată  de  Unitatea  OME  pentru
dimensiunea de gen s-a recomandat ca OME să creeze un mecanism de colectare și  comparare a
detaliilor privind ameninţările la adresa candidatelor și alegătoarelor.309

4.2. Procedurile de înregistrare a alegătorilor și a candidaților

OME au  posibilitatea  de  a  analiza  câţiva  dintre  factorii  potenţiali  care  pot  împiedica  femeile  să  se
înregistreze pentru a vota înainte de alegeri. OME trebuie să fie pe deplin informaţi despre menţinerea
securităţii pentru femei înainte, în timpul și după procesul de înregistrare, mai ales în cazurile în care
femeile sunt nevoite să parcurgă distanţe mari pentru a ajunge la un centru de înregistrare. În cazurile în
care o femeie se teme că votul public ar putea-o pune în pericol, ţările pot implementa înregistrarea
„anonimă” (denumită și „tăcută” sau „confidenţială”).310 Păstrarea numelor alegătorilor și identificarea
caracteristicilor nepublicate este deosebit de importantă în cazurile de violenţă în familie. 

307 Leena Rikkila Tamang, 2012. “Elections in Nepal remain vulnerable to violence” [Alegerile în Nepal continuă să fie vulnerabile
la violenţă]. International IDEA, 9 octombrie.
308 PNUD/UN Women, 2015; PNUD, 2012.
309 Comisia electorală independentă din Afganistan, 2010. “Getting the Grade? Lessons Learnt on Women’s Participation in the 
2010 Afghan Parliamentary Elections” [Obţinerea gradului? Lecţii învăţate privind participarea femeilor la alegerile parlamentare
din Afganistan din anul 2010].
310 PNUD, 2012.

93



Procedurile de desemnare și înregistrare a candidaţilor trebuie în mod similar să fie examinate pentru
identificarea potenţialelor ameninţări  cu VÎFA din partea publicului  sau în cadrul partidului respectiv.
Femeile ar putea să nu știe despre termenul prevăzut pentru depunerea candidaturii sau intervalul de
timp  ar  putea  fi  scurt,  ceea  ce  ar  dezavantaja  femeile  în  contextul  în  care  resursele  financiare,
mobilitatea sau capacitatea lor de a se deplasa sunt restricţionate. În vederea mitigării acestor riscuri,
cerinţele administrative, locaţia, orele de deschidere și protocolul de securitate al oficiilor de înregistrare
a candidaţilor trebuie să fie ajustate pentru a reduce potenţialul de conflicte sau de violenţe la adresa
candidatelor. 

OME pot, de asemenea, să ofere stimulente partidelor care se angajează să abiliteze femeile și să adopte
o poziţie fermă împotriva VÎFA și să sancţioneze infractorii. De exemplu, în Liberia, Comisia Electorală
Naţională a colaborat cu partidele politice la elaborarea unui cod de conduită. Unul dintre scopuri a fost
de a evita „marginalizarea femeilor  prin violenţă,  intimidare și  fraudă”.  Partidele au convenit  asupra
„principiului de nediscriminare, de a nu folosi limbajul abuziv și de a nu agita pe bază de sex și gen”. 311 (A
se vedea punctul de acţiune 5 pentru mai multe exemple.)

4.3. Perioada campaniilor politice

În  unele  ţări,  aproximativ 75% dintre  incidentele  de VÎFA sunt  comise  împotriva  candidatelor  sau a
susţinătoarelor  de  partid  în  perioada  campaniei  electorale.312 Este  foarte  important  să  fie elaborate
metode de a răspunde la VÎFA prin vizarea spaţiilor de violenţă sporită din cadrul partidelor politice, cum
ar  fi  adoptarea  politicilor  de  toleranţă  zero  împotriva  oricărei  persoane  care  încearcă  cu  forţa  să
împiedice o femeie să candideze la o funcţie politică. OME pot, de asemenea, să recurgă la punctele de
contact  în  domeniul  gender  pentru  a  colecta  date  privind  riscurile  potenţiale  legate  de  securitatea
candidatelor. 

OME au avantajul unic de a putea recunoaște și referi cazurile de VÎFA autorităţilor competente, care ar
putea să impună acuzaţii penale împotriva făptașilor. În plus, OME pot aplica sancţiuni directe, după caz.
„Astfel de sancţiuni pot fi aplicate în cazul nerespectării cotelor de gen (sancţiuni financiare, cenzura și
sancţiuni în scris/verbale), documentaţia incompletă referitoare la desemnarea candidaţilor sau numărul
incomplet de andosări sau semnături necesare pentru înregistrarea candidaţilor.”313 (a se vedea punctul
de acţiune 3 pentru mai multe informaţii).

Pentru a spori gradul de conștientizare a opiniei publice cu privire la VÎFA, OME pot colabora cu ONG-
urile pentru a promova educaţia, în special la nivel comunitar. În plus, OME pot colabora cu mass-media
pentru a promova, înainte de alegeri, transparenţa electorală și sensibilitatea la gen în reportajele cu
candidatele  electorale.  Parteneriatele  de  educaţie  pot  fi  consolidate  prin  integrarea  sensibilizării  la
dimensiunea de gen și a subiectelor referitoare la femeile în politică sau VÎFA în programele existente ale
OME privind educaţia civică și educaţia alegătorilor.

În cele din urmă, OME trebui să se asigure că sunt lideri în domeniul prevenirii  VÎFA prin integrarea
practicilor și politicilor sensibile la dimensiunea de gen în schemele de personal și în cele operaţionale. În
cazul în care nu există politici explicite, OME pot adopta coduri de conduită care vizează hărţuirea și
violenţa împotriva femeilor angajate de OME. Angajarea de consilieri dedicaţi pe probleme de gen sau
crearea unor unităţi de gen în cadrul OME ar putea fi necesară pentru crearea și continuarea educaţiei,

311 DPKO/DFS-DPA, octombrie 2007.
312 Bardall/IFES, 2011.
313 PNUD/UN Women, 2015.
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prevenirii și eliminării  VÎFA. De exemplu, ca parte a Proiectului democratic pentru abilitare (PDA) din
Tanzania – un program comun implementat de PNUD împreună cu UN Women și UNESCO – Comisia
Electorală Naţională (CEN) și Comisia Electorală Zanzibar (CEZ) au urmărit, în timpul alegerilor naţionale
din anul 2015, să reducă potenţialul de discriminare și VÎF împotriva persoanelor cu dizabilităţi prin mai
multe acţiuni, inclusiv prin revizuirea Codului de conduită electorală, elaborarea de ghiduri sensibile la
dimensiunea de gen atât  pentru observatorii  electorali,  cât  și  pentru educaţia alegătorilor,  iar CEZ a
adoptat o „politică generală privind egalitatea de gen și incluziunea socială”.314

4.4.Instruirea și informarea

Informaţiile  privind  existenţa  VÎFA  și  acţiunile  pentru  atenuare  ei  pot  fi  integrate  în  programele  de
formare continuă pe parcursul ciclului electoral, în special înainte de alegeri. De exemplu, în Programul
global al PNUD pentru susţinerea ciclului electoral (GPECS) a fost  inclusă o activitate privind VÎFA în
modulul „Dimensiunea de gen și alegerile” din programa de instruire BRIDGE (Consolidarea Resurselor
pentru Democraţie, Guvernare și Alegeri) pentru a familiariza administratorii electorali și alţi participanţi
BRIDGE despre VÎFA în contextul unui program mai amplu de instruire în domeniul alegerilor. În modulul
de instruire sunt incluse cauzele,  tipurile  și  posibila  prevenire a VÎFA, iar participanţii  sunt ajutaţi  să
identifice  soluţii  la  această  problemă în  comunităţile  lor.  La  modulul  VÎFA  au  participat  grupuri  din
Pakistan,  Burundi,  Haiti,  Nigeria  și  alte  ţări.  Acesta  a  fost,  de  asemenea,  adaptat  pentru  instruirea
observatorilor electorali și a observatorilor de violenţă din Burundi și din alte părţi.

Exemple din programul de instruire BRIDGE

În anul 2012, PNUD-GPECS a elaborat o nouă unitate pentru cursul  BRIDGE„Dimensiunea de gen și
alegerile” pentru a le prezenta actorilor problema VÎFA. Unitatea de predare include cauzele, tipurile,
consecinţele  VÎFA și  posibilele  măsuri  de  atenuare.  PNUD și  UN Women au colaborat  la  lansarea
acestui curs. 

 În Haiti, în anul 2013, membrii autorităţii electorale din Haiti au lucrat în echipe pentru a analiza
diferite forme de violenţă din ţara lor (fizică, sexuală și psihologică) și pentru a identifica posibilele
modalităţi de prevenire a acestei probleme în cadrul misiunii OME. 

 În  Burundi,  în  anul  2014,  membrii  comisiei  electorale au dezagregat statisticile  de la  alegerile
precedente pentru a înţelege natura specifică a problemei în Burundi, pentru a planifica strategii
de  prevenire  la  alegerile  care  urmau  să  aibă  loc  în  anul  2015,  precum  și  pentru  a  înţelege
posibilităţile și limitele datelor statistice din acest domeniu. 

 În Sudanul de Sud și Sudan, în anul 2010, UN Women a desfășurat sesiuni de sensibilizare pentru
membrii Comitetului electoral din Sudanul de Sud, comitetele electorale naţionale de rang înalt și
în două regiuni sensibile din punctul de vedere al conflictelor din Sudan; inclusiv Gedaref, Marea
Roșie, Kassala și  Darfur de Sud. În ultima regiune, având în vedere condiţiile de securitate ale
statului, instruirea a inclus informaţii despre prevenirea violenţei împotriva femeilor și protecţia
candidatelor de potenţiala violenţă electorală.315

314UN Women, 2017
315 UN Women. Final Project Report: Support to Sudanese Women’s Effective Participation in the 2010 Elections [Raportul final al
proiectului: Sprijin pentru participarea eficientă a femeilor sudaneze în cadrul alegerilor din anul 2010].

95



 În  Pakistan, membrii  comisiei electorale au examinat caracterul diferenţiat în funcţie de sex al
unor acte de violenţă prin intermediul unei dezbateri de profunzime despre evenimentele recente
din Pakistan, inclusiv asasinarea din anul 2007 a fostei Prim-ministre și candidate politice, Benazir
Bhutto. Cursul a contribuit la planificarea strategică pentru crearea unei unităţi de gen în cadrul
OME.

Alegătoarele sunt printre cele mai frecvente victime ale VÎFA. Educarea femeilor la nivel local în privinţa
acestui  subiect  prezintă  provocări  unice  și  specifice  contextului.  Procesul  de  informare  poate  fi
împiedicat  de nivelurile  scăzute  de  alfabetizare,  de  sensibilitatea  politică  din  zonele  tradiţionale,  de
tabuurile  culturale,  de  disponibilitatea  femeilor  de a lua parte la  activităţi  educaţionale,  printre  alte
sarcini pe care le au, și de teamă/intimidare. Strategiile de informare, concepute pentru publicul larg cu
niveluri limitate de alfabetizare, pot fi adaptate la subiectele de VÎFA, inclusiv spoturi radio și TV, panouri
publicitare, campanii cu afișe, campaniile tinerilor ambasadori, teatre comunitare, sesiuni în clasă cu
casete de imagini etc. Având în vedere relaţia strânsă dintre VÎFA și alte forme de VBG, între prestatorii
de servicii din cele două domenii ar trebui dezvoltate parteneriate în vederea promovării educaţiei. De
exemplu, centrele de sănătate, care prestează servicii victimelor VÎFA, pot include informaţii despre VÎFA
în materialele lor educaţionale, în broșuri și consultaţii.

4.5. Ziua alegerilor și aranjamentele pentru votare

Potrivit studiilor, alegătoarele au șanse mai mari de a se confrunta cu intimidări și violenţe în ziua votării
decât  alegătorii  bărbaţi  (mai  ales  în  mediul  rural).316 OME  trebuie  să  acorde  o  atenţie  deosebită
amplasării  secţiilor  de  votare,  securităţii  și  instruirii  personalului  acestora  în  vederea  atenuării
potenţialelor acte de VÎFA. Cât privește mediul rural, secţiile de votare trebuie să fie amplasate astfel
încât să reducă timpul de deplasare prin punctele critice recunoscute sau „zonele cunoscute a fi sensibile
din  punct  de vedere politic din cauza asociaţiilor  etnice  sau religioase”.317 Lucrătorii  electorali  și  alţi
membri ai personalului de securitate sunt, adesea, dintre primii care răspund actelor de VÎFA în timpul
alegerilor. Este esenţial ca OME și personalul secţiilor de votare să înţeleagă diferitele manifestări ale
VÎFA, precum și modalităţile de atenuare și răspuns în ziua alegerilor.

Ca parte din această instruire poate face parte recrutarea unui număr mai mare de femei în rândul
personalului  OME  și  pregătirea  pentru  posibila  implicare  a  poliţistelor  și  a  poliţiștilor  în  situaţiile
tensionate. Ca urmare a riscurilor de securitate identificate în timpul alegerilor din Afganistan, OME au
coordonat împreună cu actorii regionali și naţionali recrutarea și dislocarea a peste 11.000 de agente la
secţiile  de votare  din întreaga ţară.  Aceste  femei  au fost  responsabile  de percheziţiile  corporale ale
femeilor care purtau voaluri burqa – un efort care a asigurat în ziua alegerilor securitatea alegătoarelor
afgane și a secţiilor de votare. Informaţii suplimentare privind rolul forţelor de securitate în prevenirea și
răspunsul la VÎFA sunt prezentate în secţiunea următoare.  

Printre alte măsuri de securitate sensibile la dimensiunea de gen se pot număra cozile de vot separate
pentru bărbaţi și femei. Separarea cozilor de vot este deosebit de importantă în zonele unde votul în
familie  este  o  practică  comună sau  unde  normele  culturale/religioase  limitează  interacţiunea  dintre
bărbaţi și femei. Datorită acestei separări, femeile pot fi protejate de potenţiale intimidări sau violenţe și

316 Bardall/IFES, 2011.
317 PNUD/UN Women, 2015.
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se pot simţi libere să ia propriile decizii de vot, fără presiuni din partea familiei. Grupurile vulnerabile,
inclusiv femeile cu dizabilităţi și persoanele în vârstă, pot avea prioritate în rândul cozilor, în vederea
garantării unui grad sporit de protecţie. După votare, OME și alţi angajaţi ai secţiilor de votare trebuie să
întreprindă măsurile necesare pentru a se asigura că toate voturile exprimate vor rămâne confidenţiale.
Cozile separate pot fi mandatate legal în cadrul legii  electorale, adoptate în mod sistematic de către
organul  central  de  management  electoral  sau  implementate  într-o  manieră  ad  hoc la  discreţia
președintelui secţiei de votare. 

Votul în familie 

Votul în familie se referă la situaţia când capul familiei (deseori capul familiei extinse sau bărbaţii)
influenţează votul altor membri ai familiei. Este o practică comună în zonele unde există o tradiţie a
structurilor de familie extinse și/sau obișnuite, care permit membrilor dominanţi ai familiei să ia decizii
importante sau să desfășoare activităţi importante care afectează familia. Votul în familie poate fi o
încălcare gravă, mai ales când este periculoasă și implică ameninţări cu violenţă, adică atunci când are
loc cu intenţia de a influenţa sau a înlătura libertatea de vot a unui alegător. 318 În aceste cazuri, votul în
familie încalcă principiul central al secretului votului. 

Votul în familie poate fi impus prin constrângere și intimidare, inclusiv prin ameninţarea femeilor cu
divorţ în cazul în care nu respectă instrucţiunile de vot ale familiei, tribului sau clanului.319 În plus,
convingerile că unui bărbat i-ar fi rușine dacă membrii familiei s-ar opune preferinţelor sale de vot
întăresc normele de vot în familie.  În unele cazuri, femeile pot simţi că au nevoie de permisiunea
familiei pentru a se înregistra și a vota, acceptând instrucţiunile de vor care li se dau. De asemenea,
sunt valabile și  cazurile când femeilor li  se spune că este păcat sau motiv de pedeapsă corporală,
divorţ, excludere socială și pierderea posibilă a drepturilor părintești dacă vor vota altfel decât li s-a
spus.320

Când votul în familie este o normă culturală, OME ar putea să aibă în vedere faptul că personalul
secţiilor de votare, recrutat din zona locală, ar putea de asemenea să se afle sub presiunile culturale și
să permită votul în familie sau ar putea să se îngrijoreze de consecinţele negative pentru femei dacă
nu vor  permite  familiei  să  le  controleze  votul.321În  continuare  sunt  prezentate  acţiuni  care  pot  fi
implementate  în  procesul  de  gestionare  a  secţiilor  de  votare  în  ziua  alegerilor.  Aceste  acţiuni
abordează mai multe aspecte diferite, unele dintre care pot fi specifice ţării:
 Înăsprirea  înainte  de  alegeri  a  prevederilor  codului  electoral  sau  adoptarea  unor  instrucţiuni

operaţionale bine definite pentru protejarea secretului votului, inclusiv prescrierea unor măsuri
specifice pentru funcţionarea adecvată a secţiilor de votare, amenajarea unor spaţii suficiente și a
unor  cabine de  vot  izolate  la  secţiile  de  votare  (în  cabină să  intre  doar  câte  un  alegător),  și
înmânarea fiecărui alegător doar câte un buletin de vot;

 Prioritizarea instruirii personalului electoral întru respectarea prevederilor privind secretul votului;
 Desfășurarea  unor  campanii  publice  vizate  de  informare  pentru  educarea  alegătorilor  privind

318 Idem.
319 Bardall/IFES, 2011
320 Idem.
321 iKNOW Politics, 2009.

97



dreptul  lor  la  secretul  votului,  în  special  în rândul  populaţiei  vulnerabile,  cum ar  fi femeile și
alegătorii analfabeţi;

 Promovarea încrederii și a transparenţei asigurând că OME va proteja secretul alegătorilor și va
garanta nedezvăluirea alegerii lor imediat după exprimarea votului.322

De exemplu,  Comisia Electorală Națională din Macedonia  a elaborat și  a implementat o strategie
pentru a atenua practica votului în familie. Ca parte a unui program de prevenire a votului în familie,
Comitetul  electoral  naţional  a  emis  o directivă tuturor  membrilor  personalului  privind importanţa
prevenirii votului în familie și a votului prin reprezentare.323 De asemenea, acesta a publicat o strategie
împotriva votului în familie și a votului prin reprezentare în scopul asigurării unui cadru coerent pentru
toate proiectele  de stat  și  ale donatorilor,  create  pentru abordarea problemei.  În acest  cadru s-a
recunoscut că problema trebuie soluţionată cu ajutorul unor activităţi continue, desfășurate pe tot
parcursul ciclului electoral.324

Comisia Electorală din Papua Noua Guinee a constatat că femeile erau dezavantajate de practicile
votului în „familie” sau „comunitate”, unde capul familiei sau liderul comunităţii (bărbaţi) instruiau
femeile cum să voteze. Aceste practici  erau menite să compromită secretul  votului.  În anul  2012,
Comisia Electorală „a stabilit ulterior cabine de vot separate pentru bărbaţi și femei, presupunând că
femeile ar vota liber dacă bărbaţii nu ar fi prezenţi”.325

Pentru  a  adopta  protocoale  sau  regulamente,  organele  de  management  electoral  își  pot  folosi
autoritatea asupra practicilor de partid și a proceselor electorale (a se vedea punctul de acţiune 3.4
pentru mai multe informaţii).  În Mexic, mai multe agenţii de stat, inclusiv Institutul electoral naţional și
Tribunalul electoral federal, au publicat în anul 2016 un „Protocol de gestionare a violenţei împotriva
femeilor în politică”. În document este definită VÎFP, sunt specificare drepturile  victimelor și  stabilite
responsabilităţile specifice pentru diferite agenţii de stat. OME din Mexic trebuie să desfășoare campanii
educaţionale, să adune și să publice date, să se asigure că în documentele și practicile de partid nu se
promovează  VÎFP  și  să  supravegheze  distribuirea  corectă  a  finanţelor  de  partid.  Tribunalul  electoral
federal și Procuratura federală pentru infracţiuni electorale ar putea să audieze și să soluţioneze cauzele,
iar ultima va transmite procuraturii publice generale toate cauzele aflate în afara jurisdicţiei sale.326

4.6. Colaborarea cu forțele de poliție și forțele de securitate

Forţele de poliţie și de securitate pot juca un rol esenţial în asigurarea siguranţei publice pe parcursul
ciclului electoral; totuși, atribuţiile lor legate de VÎFA sunt mai vizibile în imediata apropiere de perioada
electorală. Este necesară evaluarea planificării operaţionale pentru securitatea electorală și răspunderea
la  orice  risc  legat  de  securitate,  care  poate  împiedica  participarea  deplină  a  femeilor  în  procesele
electorale, fie în calitate de alegătoare sau candidate. Un punct central al planificării  poliţienești sau
militare ar putea fi, de asemenea, evaluarea riscurilor de securitate specifice dimensiunii de gen, cum ar
fi  identificarea  riscurilor  de  securitate  pentru  femeile  din  mediul  rural.  După  cum  a  subliniat
Departamentul ONU pentru operaţiuni de menţinere a păcii „dislocarea echipelor mixte de militari întru
asigurarea securităţii  electorale poate facilita activităţile  de informare pentru alegătoare, care se vor

322 PNUD/UN Women, 2015.
323 Comisia Electorală Naţională din Macedonia, 2010. Strategy against Family and Proxy Voting of the State Election 
Commission [Strategia Comisiei Electorale Naţionale împotriva votului în familie şi a votului prin reprezentare].
324 Secţiune adaptată din PNUD/UN Women, 2015.
325 PNUD, 2012; PNUD/UN Women, 2015.
326 La Repúbica (Peru), 2016.
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putea adresa mai ușor la personalul de sex feminin în cazul unor preocupări specifice legate de securitate
în  timpul  alegerilor”.  În  mod  similar,  în  ţările  unde  ameninţările  la  adresa  securităţii  candidatelor
reprezintă  un  risc,  „în  planificarea  securităţii  electorale  trebuie  inclusă  o  evaluare  a  riscurilor  de
securitate atât pentru candidate, cât și pentru candidaţi”.327

Acţiuni specifice pe care forţele de poliţie le pot lua pentru abordarea VÎFA:
 Adoptarea de noi practici de operare și metode de evaluare în care este luată în considerare

VÎFA;
 Recrutarea  mai  multor  ofiţere  și  implicarea  femeilor  în  procesul  de  raportare  a

comportamentelor poliţiei împotriva lor;328

 Stabilirea punctelor de contact sau a birourilor pe probleme de gen, la care să fie referite cazurile
de VÎFA; 

 Asigurarea desfășurării unei investigaţii prompte, aprofundate și independente în cazul actelor
de VÎFA; 

 Instruirea ofiţerilor de poliţie pentru a le crește gradul de conștientizare privind sensibilitatea la
gen, inclusiv problemele VÎFA;

 Asigurarea  urmăririi  penale  și  sancţionării  corespunzătoare  a  făptașilor  identificaţi,  și
concedierea forţelor de apărare și securitate implicate în încălcările referitoare la VÎFA;

 Prestarea  de  servicii  de  informare  și  asistenţă,  inclusiv  din  partea  sectorului  de  sănătate,
psihosocial, securitate/poliţie și juridic femeilor care se confruntă cu acte de violenţă;329

 Integrarea unei perspective de gen în cercetările, politicile și practicile instituţiilor de apărare și
militare.330

Colaborarea cu forțele de poliție și forțele de securitate privind inițiativele de instruire în domeniul
VÎFA

Kenya:  UN Women-Kenya,  cu susţinerea PNUD, a elaborat un manual  de formare a facilitatorului
(proiect 2017) pentru a consolida capacitatea „persoanelor responsabile” – cei care au „o obligaţie sau
responsabilitate deosebită de a respecta, promova și realiza drepturile omului și de a se abţine de la
încălcarea  drepturilor  omului”  –  de  a  susţine  supravieţuitorii  VÎFA  folosind  protocolul  și  măsurile
existente de raportare, răspuns, investigare și urmărire penală a VÎF. Creat ca răspuns la VBG cu care s-
au confruntat femeile și fetele în timpul violenţelor post-electorale din Kenya din anul 2007, precum și
ca parte a unor iniţiative mai ample privind EVÎF din ţară, manualul oferă un cadru general de formare
pentru  (i)  abordarea  lacunelor  în  „lanţul  de  gestionare  a  probelor”,  (ii)  creșterea  gradului  de
conștientizare atât a cadrului juridic, cât și a accesului la justiţie pentru supravieţuitori și (iii) oferirea

327 DPKO, 2010. „Ghidurile DPKO/DSMT: Integrarea perspectivei de gen în activitatea Misiunilor de menţinere a păcii ale 
Naţiunilor Unite”.
328 PNUD/UNIFEM, 2007. “Policy briefing paper: Gender Sensitive Police Reform in Post Conflict Societies” [Document de 
informare politică. Reforma sensibilă la dimensiunea de gen a sectorului de poliţie în societăţile post-conflict]; PNUD, 2012.
329 Prezenta publicaţie nu include prestarea de servicii esenţiale, întrucât resurse cuprinzătoare în acest sens sunt disponibile în 
altă parte. A se vedea, de exemplu, Essential services package for women and girls subject to violence [Pachet de servicii 
esenţiale pentru femeile şi fetele care se confruntă cu violenţă], la
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-
violence
330 PNUD, 2005. Gender Mainstreaming in Practice: A Handbook [Integrarea dimensiunii de gen în practică. Manual]. Ediţia a 
doua. P. 125
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de orientări practice privind răspunsurile adecvate la VÎFA din partea agenţiilor relevante. Abordarea
sa centrată pe supravieţuitori include aspecte complexe, cum ar fi modul de gestionare a dezvăluirilor
de VÎFA și susţinerea directă a celor afectaţi. Manualul conţine, de asemenea, foarte multe informaţii
despre  cadrul  legal  relevant  al  Kenyei,  precum și  detalii  pentru răspunsul  sectorului  de  sănătate,
securitate și justiţie la incidentele de VSBG în alegeri.331

Tanzania: În parteneriat cu Reţeaua ofiţerelor de poliţie de la Forţele de poliţie din Tanzania, ca parte
a  Proiectului democratic pentru abilitare (PDA) – un program PNUD implementat împreună cu UN
Women și UNESCO – UN Women și PNUD au elaborat un manual de formare privind „dimensiunea de
gen, drepturile omului și rolul poliţiei în timpul alegerilor” înaintea alegerilor naţionale din anul 2015,
în a cărui programă de studii au fost incluse componente privind diferitele forme de violenţă care pot
apărea în timpul campaniilor electorale și  modul în care acestea afectează în mod diferit  bărbaţii,
femeile și grupurile sociale. Instruirile organizate pentru forţele de poliţie și securitate le-au consolidat
obligaţia legală de a lua în serios VÎFA și au oferit îndrumări despre modul în care să răspundă adecvat
la aceste incidente. În urma unei abordări de genul formarea formatorilor, 103 ofiţeri de poliţie au fost
instruiţi, care, la rândul lor, au instruit alţi 6.000 de ofiţeri de poliţie din întreaga ţară. De asemenea,
datorită  programului,  Forţele  de  poliţie  din  Tanzania  (FPT)  au  fost  susţinute  să  integreze  VÎF  și
grupurile  vulnerabile  în  sistemul  lor  de  răspuns  și  raportare  a  incidentelor  (SRRI)  –  un  sistem
informatic existent care facilitează răspunsurile rapide la incidenţa violenţei în timpul alegerilor, pe
baza tipologiei VÎFA și a listelor de verificare a VBG, elaborate în parteneriat cu Reţeaua ofiţerelor de
poliţie.332

4.7. Perioada post-electorală

În cazul în care sunt mandatate, OME (și tribunalele electorale) se pot afla într-o poziţie bună pentru a-și
continua eforturile de prevenire și atenuare a VÎFA după încheierea alegerilor. În aceste eforturi poate fi
inclusă  iniţierea  de  investigaţii  și  sancţionarea celor  care  au comis  VÎFA  (în  limitele  mandatului).  În
cauzele  aflate  pe  rolul  instanţelor  judecătorești,  OME  pot  prezenta  probe  sau  susţine  gestionarea
conflictelor sau alte strategii în materie de justiţie electorală. 

În  Zambia,  de  exemplu,  Comisia  Electorală  a  înfiinţat  comitete  de  gestionare  a  conflictelor,  inclusiv
Comitetul  naţional  pentru gestionarea conflictelor  (CNGC) și  Comitetele  sale afiliate  de gestionare a
conflictelor la nivel de districte. CNGC reunește 24 de persoane, care reprezintă atât părţile interesate de
stat, cât și cele neguvernamentale, pentru audierea plângerilor prezentate de candidate și alegătoare.
După audieri, comitetele decid dacă să sancţioneze făptașii VÎFA sau ai altor încălcări electorale.333

Pe lângă activitatea lor în materie de justiţie post-electorală, OME pot asigura integrarea și raportarea
VÎFA în dările de seamă post-electorale.  De asemenea, OME pot continua proiecte de monitorizare și
colectare a datelor  privind incidentele de violenţă,  care pot fi utilizate în programele de educaţie și
formare viitoare. O parte a acestei cercetări ar trebui să includă o analiză a performanţei anterioare a
OME în domeniul prevenirii VÎFA, precum și a strategiilor de îmbunătăţire.  

331UN Women și alţii. 2017. Manual de formare a facilitatorilor în domeniul violenţei bazate pe gen în alegeri, proiect adaptat de
manual de lucru.
332Negrao, 2017.
333 PNUD, 2012. A se vedea și http://www.elections.org.zm/conflict_management.php
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Rezumatul aranjamentelor electorale care pot mitiga VÎFA:

Perioada pre-electorală Perioada electorală Perioada post-
electorală

• Asigurarea de către OME a faptului că 
la monitorizarea violenţei sau 
evaluarea riscurilor se ia în 
considerare VÎFA 
• Instruirea personalului OME privind 

VÎFA și reacţiile de răspuns
• Adoptarea măsurilor de scădere a 

numărului de cazuri de votare în 
familie, după caz 
• Integrarea VÎFA în educaţia electorală, 

inclusiv sensibilizarea cu privire la 
secretul votului și votarea în familie
• Atribuirea sarcinii de abordare a VÎFA 

și a preocupărilor legate de gen unei 
unităţi relevante din cadrul OME
• Asigurarea protecţiei candidatelor  
• Instruirea poliţiei și a forţelor de 

securitate în domeniul VÎFA
• Creșterea numărului de femei în 

organele de poliţie, inclusiv în poziţiile
de conducere

• Luarea în considerare a 
prevederilor ce ţin de secretul 
votului exprimat de alegători
• Planificarea sensibilă la VÎFA a 

logisticii din ziua alegerilor 
(secţii de votare segregate după
sex, servicii de pază/forţe de 
poliţie sensibilizate, alcătuite 
din femei, în zonele cu risc înalt,
lucrători electorali sensibilizaţi 
la VÎFA)
• Secţii de votare segregate după 

sex, dacă sunt necesare pentru 
a reduce numărul cazurilor de 
violenţă sau a presiunii votării 
în familie
• Dislocarea ofiţerelor de poliţie 

la secţiile de votare doar pentru
femei
• Asigurarea protecţiei 

lucrătorilor electorali 

• Includerea 
dimensiunii de gen 
în examinarea post-
electorală 
• Sancţionarea 

infracţiunilor bazate 
pe gen
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Una  dintre  cele  mai  mari  provocări  din  calea  participării  politice  a  femeilor  în  multe  ţări  sunt
ameninţările  și  violenţele cu care se pot confrunta femeile din momentul în care devin candidate și
participă la campania electorală. Pentru că sunt cei mai comuni autori ai violenţei împotriva femeilor în
alegeri, partidele politice joacă un rol esenţial în reducerea și prevenirea acestui tip de violenţă. 334 După
cum s-a discutat în partea A, partidele politice pot să comită și să protejeze de VÎFA femeile membre de
partid și femeile din partidele de opoziţie. Există multe acţiuni pe care partidele politice le pot lua pentru
a aborda VÎFA și a promova abilitarea femeilor.

Abordarea  VÎFA trebuie să înceapă cu un angajament intern de partid la nivelul de bază al actelor de
constituire și în cadrul conducerii lor. Partidele politice trebuie să respingă cu fermitate în cadrul lor legal
și în documentele statutare orice formă de VÎFA împotriva membrilor sau de către aceștia. Încălcările
trebuie  să  fie  sancţionate  în  timp  util  și  într-o  manieră  semnificativă.  Unităţile  speciale,  cum  ar  fi
grupurile  femeilor  de partid,  ar  trebui  să  fie atente  la  problemă și  să  o  examineze  cu regularitate.
Partidele trebuie să înregistreze și să documenteze actele de VÎFA pentru a le preveni pe viitor și pentru a
proteja femeile membre. Chiar dacă există multe domenii în care partidele politice se pot implica pentru
a proteja femeile de VÎFA, unele dintre cele mai importante sunt:

 Respectarea de către candidaţi și susţinători a codurilor de conduită legiferate;
 Abordarea VÎFA în reglementările interne ale partidelor și monitorizarea implementării;
 Prevenirea VÎFA în timpul proceselor de nominalizare a candidaţilor;
 Asigurarea accesului candidatelor la finanţarea politică;
 Instruirea și sensibilizarea membrilor de partid privind VÎFA;
 Includerea VÎFA în activităţile de monitorizare ale partidelor;
 Susţinerea femeilor în mandatele alese și prevenirea demisiilor forţate; și
 Informarea  femeilor  care  se  confruntă  cu violenţă  despre  drepturile  lor,  despre  resursele  și

serviciile  naţionale  și  locale  disponibile,  inclusiv  cele  din  partea  sectorului  de  sănătate,
psihosocial, securitate/poliţie și juridic.

5.1.Respectarea codurilor de conduită

După cum s-a discutat  la  punctul  de  acţiune 3,  codurile  de conduită  electorală  sunt  un instrument
important pentru a reglementa comportamentul liderilor, oficialilor, candidaţilor, membrilor și agenţilor
de  partid  în  timpul  perioadei  de  campanie.   Ele  pot  fi  valabile  pentru  o  serie  de  părţi  interesate
electorale,  inclusiv  partide  politice,  candidaţi  independenţi,  coaliţii  și  mișcări,  pentru  a  interzice
comportamentele politice care contribuie la VÎFA.335 Codul de conduită reprezintă un acord politic care
poate fi impus prin lege sau adoptat în mod voluntar. 

334 Bardall/IFES, 2011.
335 PNUD, 2012.

Punctul  de  acţiune  5:  Colaborarea  cu  partidele  politice  pentru  a
preveni și a reduce nivelul VÎFA
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Exemple de coduri de conduită

În Liberia, Comisia Electorală Naţională a colaborat cu mai multe partide politice pentru a elabora un
cod  de  conduită.  Unul  dintre  scopuri  a  fost  de  a  evita  „marginalizarea  femeilor  prin  violenţă,
intimidare  și  fraudă”.  Partidele  au convenit  asupra  „principiului  de  nediscriminare,  de  a nu folosi
limbajul abuziv și de a nu agita pe bază de sex și gen”.336

În  Macedonia,  partidele politice au convenit în anul 2006 asupra unui Cod de conduită, unde era
stipulat că partidele:
 „vor facilita participarea deplină a cetăţenilor, inclusiv a femeilor și a altor minorităţi, în timpul

alegerilor
 vor  asigura  accesul  liber  al  cetăţenilor,  inclusiv  al  femeilor  și  al  altor  minorităţi,  la  toate

evenimentele aferente campaniei electorale
 în general, se vor abţine de la impunerea cetăţenilor să susţină un anumit partid sau candidat

politic, să se implice sau să se abţină de la implicarea în orice activitate politică, altfel decât după
libera lor alegere.

 vor susţine conceptul universal „o persoană, un vot” și vor descuraja votul prin reprezentare”.337

Organizaţiile internaţionale și regionale pot juca, de asemenea, un rol important în medierea acordurilor
între mai multe partide cu privire la un Cod de conduită electorală. În Africa de Sud, Institutul pentru
Democraţie Durabilă din Africa a susţinut mai multe ţări prin reunirea partidelor în vederea realizării unui
consens asupra unui cod de partid înainte de alegeri. În anul 2008, NDI a desfășurat în Guineea discuţii și
ateliere de dezvoltare pentru adoptarea unui cod de conduită al partidelor, convenit în cele din urmă de
41 de partide politice. „Datorită acestei abordări participative faţă de elaborarea codului, aproape 87%
dintre reprezentanţii partidelor și-au exprimat încrederea că aceste coduri vor asigura desfășurarea unor
alegeri pașnice.”338

Liderii partidelor politice își pot exprima intenţia de a respecta prevederile codului de conduită electorală
pentru a reduce nivelul violenţei electorale și pentru a comunica acest mesaj membrilor de partid. Dacă
este nevoie, partidele își pot sancţiona susţinătorii sau candidaţii care nu respectă cerinţele codului de
conduită. 

De exemplu, în Africa de Sud, înainte de alegerile locale din 2016, liderii și reprezentanţii celor 13 partide
politice reprezentate în Parlament „s-au angajat personal, precum și partidele, candidaţii și membrii lor,
să respecte prevederile Codului de conduită electorală la alegerile locale din anul 2016”.339 Prin semnarea
documentului, liderii de partid s-au angajat, inter alia:

336 DPKO/DFS-DPA, 2007.
337 NDI. “Republic of Macedonia: Code of Conduct of Political Parties for Free and Fair Parliamentary Elections” [Republica 
Macedonia: Codul de conduită al partidelor politice pentru alegeri parlamentare libere și corecte].
338 Paragraf adaptat de la PNUD, 2012.
339 Guvernul din Africa de Sud, 2016. “Electoral Commission on signing of Electoral Code of Conduct by national political parties”
[Comisia Electorală privind semnarea Codului de conduită electorală de către partidele politice naţionale], 16 mai.
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 Să-și conducă partidele într-un mod care să consolideze o cultură a toleranţei faţă de alte partide
care participă la campania electorală;

 Să-și consilieze și sfătuiască toţi candidaţii de pe listele de partid astfel încât fiecare candidat să
răspândească, la rândul său, un mesaj de toleranţă maximă;

 Să  se  abţină  de  la  utilizarea  unor  discursuri  sau  să  participe  la  acţiuni  care  vor  provoca
susţinătorii  partidelor  sau  publicul  general  să  comită  acte  de  intoleranţă  sau  alte  acţiuni
provocatoare.340

5.2. Abordarea VÎFA în reglementările interne ale partidelor și monitorizarea implementării

Funcţionarea și  operaţiunile interne ale partidelor politice sunt reglementate de regulamente legale,
cum  ar  fi  constituţia,  legea  electorală  sau  legea  privind  partidele  politice  și,  mai  frecvent,  de
regulamentele  interne ale  partidelor.  Documentele  și  declaraţiile  oficiale  ale  unui  partid politic  sunt
importante, nu doar pentru formarea unei viziuni despre partid, dar și pentru stabilirea unor reguli care
să  consolideze  acea  viziune,  din  care  poate  face  parte  un  cadru  pentru  egalitatea  de  gen.341 Este
important ca partidele politice, inclusiv candidaţii și susţinătorii, să-și modifice regulile de partid pentru a
asigura o declaraţie solidă și  clară a intenţiei lor de a atenua și de a aborda VÎFA. Partidele pot, de
asemenea, să se asigure că normele interne corespund prevederilor din codurile electorale și legislaţia
naţională pentru prevenirea VÎFA, acolo unde au fost adoptate. 

În timp ce adoptarea unei declaraţii privind VÎFA în regulamentele partidelor este un prim pas important,
este  esenţial  ca  respectarea  ei  de  către  membrii  și  candidaţii  partidelor  să  fie  monitorizată,  iar
incidentele de VÎFA – înregistrate. În  Declaraţia  OSA privind hărţuirea şi violenţa împotriva femeilor în
politică  (2016)  este  inclus  un  punct  de  acţiune  destinat  partidelor  politice,  recomandându-le  „să-și
creeze propriile instrumente și  mecanisme interne pentru prevenirea, pedepsirea și  eradicarea” VÎFP,
inclusiv prin sesiuni de instruire și sensibilizare.342

Acest lucru poate fi realizat de grupurile femeilor de partid sau de un organ similar.  Grupurile de femei
sunt niște diviziuni interne de partid care urmăresc să consolideze reprezentarea și participarea femeilor
în cadrul  partidului  și  în  procesul  politic în general,  și  să caute  soluţii  la  problemele comune de pe
ordinea de zi  a partidului.343 Pe lângă abordarea egalităţii  de gen în statutele și  regulamentele sale,
Partidul  de  acţiune al  cetăţenilor  din  Costa  Rica a  înfiinţat  o  Procuratură  pentru  egalitatea de  gen,
mandatată  să  monitorizeze,  să  raporteze  și  să  ofere  sfaturi  privind  modul  de  implementare  a
regulamentelor relevante.344

5.3. Interzicerea VÎFA în timpul proceselor de nominalizare a candidaților

Decizia de a candida la o funcţie reprezintă una dintre cele mai importante și dificile decizii ale oricărui
pretendent  politic.  În  special  pentru  femei,  efectele  VÎFA  pot  fi  vizibile  semnificativ  în  procesul  de

340 Idem.
341 PNUD/NDI, 2012. Empowering Women for Stronger Political Parties: A Guide to Promote Women’s Political Participation 
[Abilitarea femeilor pentru partide politice mai puternice. Ghid pentru promovarea participării politice a femeilor].
342 MESECVI, 2015.
343 iKNOW Politics, 2007. Consolidated Response on Establishing Women’s Party Sections [Răspunsul consolidat privind stabilirea
diviziunilor femeilor de partid].
344 Beatriz Llanos și Kristen Sample, 2009. From Words to Action: Best Practices for Women’s Participation in Latin American 
Political Parties [De la vorbe la fapte. Cele mai bune practici pentru participarea femeilor în cadrul partidelor politice din America
Latină], International IDEA.
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desemnare a candidaţilor. Este esenţială crearea unui mediu sigur și fără hărţuire la adresa femeilor care
vor să candideze și depunerea tuturor eforturile pentru combaterea VÎFA în cadrul partidelor politice.
Unul dintre principalii  factori care influenţează participarea femeilor la alegeri este motivaţia de a se
auto-desemna la  etapa de recrutare  a candidaţilor.  Femeile  pot  fi hărţuite,  insultate,  intimidate  sau
ameninţate să nu-și înainteze candidatura în timpul etapei de desemnare sau, în cele din urmă, să și-o
retragă. 

Unele partide în mod deschis resping candidatele. De exemplu, în provincia de frontieră nord-vestică din
Pakistan, femeile au fost împiedicate cu forţa să voteze sau să participe la alegerile primare în calitate de
candidate. Situaţia a fost  atât de agravată încât cinci partide politice importante au semnat acorduri
oficiale în care au declarat că nu vor permite femeilor să înainteze documente de candidatură sau să-și
exercite dreptul de vot. Potrivit PNUD, „părţile semnatare au ameninţat în continuare că vor lansa o
campanie prin care să forţeze 25 de candidate care și-au depus candidatura să se retragă și au avertizat
organizaţiile  societăţii  civile  să  înceteze  mobilizarea  și  susţinerea  participării  femeilor  la  alegeri...Ca
rezultat, candidatele și familiile lor au fost ameninţate și forţate să se retragă din cursa electorală”.345

Partidele pot reduce șansele de influenţă nejustificată asupra candidatelor prin asigurarea faptului că în
regulile de partid sunt clar stabilite regulile pentru desemnarea candidaţilor. „Pentru femei, sistemele
bazate pe birocraţie, care au inclus reguli care garantează reprezentarea femeilor, reprezintă un avantaj
semnificativ. Când regulile sunt nescrise, conceperea și implementarea unei strategii pentru a pătrunde
în interiorul puterii devine mult mai dificilă, iar tragerea la răspundere este imposibilă din momentul în
care regulile nu sunt puse în aplicare.346 În cazul partidelor politice care au o organizare internă lacunară
și reguli neclare privind recrutarea, concurenţa pentru poziţiile candidaţilor în cadrul partidului poate fi
crâncenă și poate limita șansele femeilor. Procesele de desemnare a candidaţilor trebuie, în mod ideal,
să fie oficializate și transparente, ceea ce ar permite o mai bună corectitudine la capitolul reprezentării și
concurenţei.347

De asemenea, liderii partidelor politice pot, prin expedierea de directive clare membrilor de partid în
care  menţionează că  violenţa  nu va  fi  tolerată,  prin  adoptarea de sancţiuni  corespunzătoare  și  prin
asigurarea aplicării acestora, să contribuie la diminuarea nivelurilor de violenţă și intimidare în procesul
de selectare a candidaţilor sau în cadrul alegerilor primare din cadrul partidului.  

5.4. Finanțarea politică

Accesul la finanţarea politică este unul dintre cei mai importanţi factori care, în cele din urmă, împiedică
femeile să se implice în politică. Din cauza lipsei de fonduri, femeile pot fi împiedicate să aibă un depozit
bancar pentru a-și asigura candidatura în cadrul partidelor politice, iar dacă într-un final sunt selectate să
candideze – activităţile de campanie le pot fi strict restricţionate. Aceasta poate fi o provocare specială,
având în vedere că femeile, de regulă, au un statut și  șanse economice inegale și  mai reduse decât
bărbaţii,  iar  socializarea bazată  de gen deseori  le  descurajează  să  înveţe  să  strângă fonduri  de  sine
stătător.348 Întrucât  campaniile  politice  depind  în  mare  măsură  de  disponibilitatea  finanţării,  lipsa
accesului la finanţare sau dependenţa economică de familie și de bărbaţii familiei poate limita foarte
mult capacitatea pretendentelor de a candida la o funcţie politică sau de a se desemna singure pe ele
pentru a candida la funcţia dată. 

345 UN Women Pakistan, 2016.
346 PNUD/NDI, 2011.
347 Idem.
348 Ballington și Kahane, 2014.
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VÎFA economică apare atunci când soţii sau membrii familiei intenţionat refuză să le ofere bani femeilor,
sau atunci când membrii familiei interzic în mod expres accesul unei femei la resurse financiare pentru a
le face dependente sau a le împiedica în mod coercitiv să candideze la anumite funcţii. În acest sens,
„prejudiciul, coerciţia sau abuzul economic poate fi clasificat drept violenţă electorală atunci când se
utilizează pentru a influenţa comportamente sau alegeri electorale”.349

Formele economice ale VÎFA sunt pe larg întâlnite mai ales în timpul desemnării și recrutării candidaţilor.
Ele pot include furtul, împiedicarea soţiei să obţină resurse, limitarea cu forţa a cheltuielilor pe care
femeile le fac pentru bunuri esenţiale, cheltuirea resurselor soţiei fără consimţământul ei/crearea de
datorii sau împiedicarea soţiei să caute un loc de muncă pentru a finanţa campania. „În gospodăriile
tradiţionale, patriarhale, participarea politică a femeilor sau chiar exprimarea unor opinii politice diferite
pot fi pedepsite prin creșterea sarcinilor de muncă, reţinerea alocaţiilor financiare,  reducerea zestrei
miresei sau chiar reducerea raţiilor alimentare într-o gospodărie”.350

Combaterea formelor economice ale VÎFA în timpul recrutării candidaţilor și activităţilor de campanie
trebuie  să  aibă  loc  atât  în  sfera  publică,  cât  și  în  cea privată.  O abordare este  finanţarea publică  a
pretendentelor și a candidatelor prin intermediul finanţelor de partid sau al fondurilor disponibile public;
de asemenea, educarea potenţialelor candidate, pentru ca ele să înţeleagă costurile și opţiunile pentru
finanţarea campaniilor lor, poate ajuta la depășirea acestui decalaj. În plus, adoptarea unor reguli clare
pentru desemnarea și  selectarea candidaţilor de către partidele politice poate contribui la reducerea
influenţei finanţării campaniei asupra candidatelor. 

Exemple de nivelare a domeniului financiar pentru candidate

 În  Canada,  Partidul  Liberal  a  stabilit  Fondul  Judy  LaMarsh  –  un  mecanism  de  partid  pentru
colectarea banilor și cheltuirea lor pe candidate pentru a le ajuta să fie alese în Parlament. Partidul
Liberal controlează în mod direct felul în care sunt cheltuiţi banii și care candidate au prioritate la
primirea fondurilor.351

 Unele partide politice din Costa Rica și Panama au mandatat ca resursele financiare să fie destinate
activităţilor desfășurate de femei, inclusiv sesiunile de instruire. Diviziunile femeilor de partid pot,
de asemenea, să-și asume rolul de conducere în acest domeniu.352

 În Nicaragua, „comisia femeilor din partea Partido Liberal Constitucionalista a creat pentru femei o
școală  în  domeniul  conducerii,  iar  Partido  Frente  Sandinista  de  Liberación  Nacional  a  creat
mecanisme pentru a colabora cu organizaţiile de femei pentru instruirea femeilor și  organizarea
activităţilor electorale. Partidul a stabilit că 30% din subvenţiile de stat trebuie să fie alocate pentru
instruirile femeilor în domeniul politic”.353

 În Haiti, partidele politice plătesc taxe reduse pentru depunerea candidaturilor dacă cel puţin 30%
dintre membrii de pe listele de partid sunt femei. De asemenea, aceste taxe sunt semnificativ mai
mici pentru candidatele care reprezintă partide politice, în vederea redresării statutului economic
inegal și a accesului pretendentelor și pretendenţilor politici.354

349 Bardall/IFES, 2011.
350 Adams și alţii, 2008; Saunders, 2006 în Bardall/IFES, 2011.
351 PNUD/NDI, 2011.
352 Ballington și Kahane, 2014.
353 Idem.
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5.5.Instruirea și sensibilizarea privind VÎFA

În timpul campaniei electorale, femeile trebuie să se simtă în siguranţă să comunice cu alegătorii, să-și
formeze reputaţia, să câștige recunoașterea numelui și să convoace evenimente politice. În programa de
instruire a candidatelor trebuie să fie integrată VÎFA, astfel încât primele să poată recunoaște diversele
forme pe care ia VÎFA și instrumentele disponibile pentru combaterea ei. 

La fel, este în interesul partidelor politice să desfășoare activităţi de educare a alegătorilor pentru a se
asigura  că  susţinătorii  lor  se  înregistrează  și  se prezintă la  vot în  ziua alegerilor. 355 Partidele  politice
investesc sume mari de bani și  timp în desfășurarea campaniilor de informare a alegătorilor, ceea ce
oferă  posibilitatea  de  a  sensibiliza  susţinătorii  despre  existenţa  și  formele  VÎFA  și  de  a  le  aduce  la
cunoștinţă că partidul nu va tolera fenomenul. În cadrul campaniilor de informare a alegătorilor trebuie
să se sublinieze importanţa voturilor femeilor pentru societatea în ansamblu, precum și dreptul lor de a
participa  în  mod egal  în  calitate  de  alegătoare  și  candidate,  fără  să  le  fie  teamă de  violenţă  și  de
intimidare. Tot în cadrul acestor campanii se poate sublinia, dacă este cazul, despre existenţa practicilor
de vot în familie și despre secretul votului ca mijloc de combatere a presiunilor de vot în familie. 

În timpul campaniilor de informare și instruire, partidele politice trebuie să-și adapteze mesajele astfel
încât să fie potrivite contextului, culturii, nivelului de alfabetizare și situaţiei politice din fiecare ţară. Este
important să se asigure un mediu de învăţare sigur, femeile să nu se simtă intimidate. Dacă este necesar,
se poate avea în vedere organizarea unor instruiri doar pentru femei. În unele comunităţi, femeile pot fi
segregate  de  bărbaţi  și  au  niveluri  diferite  de libertate  de mișcare  și  educaţie.356 Toate  echipele  de
educaţie a alegătorilor trebuie să includă femei și, dacă este necesar, să fie compuse doar din femei.357

5.6. Includerea VÎFA în activitățile de monitorizare ale partidelor

Partidele politice au sarcina importantă de a îndeplini funcţia de supraveghere prin monitorizarea atentă
a procesului de votare și verificarea neregulilor. Cumpărarea voturilor, intimidarea alegătorilor, fraudarea
voturilor  și  organizarea precară subminează integritatea alegerilor.  Securitatea lacunară  poate  afecta
alegătoarele și candidatele în moduri diferite comparativ cu bărbaţii, mai ales în locurile unde există o
ameninţare  majoră  cu  violenţă  bazată  pe  gen,  care  poate  predomina  în  special  în  alegerile  post-
conflict.358

De obicei, partidele politice stau cu ochii pe procesul de înregistrare sau votare, cu ajutorul agenţilor sau
observatorilor delegaţi, pentru a se asigura că alegătorii pot să voteze fără intimidare. 359 Acest proces de
supraveghere  poate  include  cu  siguranţă  monitorizarea  incidentelor  de  VÎFA  și  asigurarea  unei
perspective de gen în practicile  de monitorizare utilizate,  cum ar fi asigurarea includerii  în  listele de
verificare,  care  urmează  să  fie  completate  de  observatori,  a  întrebărilor  legate  de  votul  în  familie,
violenţă și intimidare sau alte încălcări care afectează participarea liberă a femeilor la alegeri.360

354 Idem.
355 PNUD/NDI, 2011.
356 DPKO/DFS, 2007. p. 28. Citat în PNUD/NDI, 2011.
357 Idem.
358 DPKO/DFS, 2007. p. 31. Citat în PNUD/NDI, 2011.
359 PNUD/NDI, 2011.
360 OSCE/BIDDO, 2004. p. 40.
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Partidele politice au responsabilitatea de a recruta și de a instrui agenţi de partid, și pot tinde în mod
activ  să  recruteze  femei  care  să  îndeplinească  această  sarcină  de  supraveghere.  Acest  aspect  este
deosebit de important la secţiile de votare unde votează doar femei. În cazul în care alegătoarele ar
putea  fi  intimidate,  prezenţa  bărbaţilor  la  astfel  de  secţii  de  votare  poate  fi  interzisă.  Prezenţa
observatorilor de partid poate, de asemenea, să aibă alte beneficii. Prin vizibilitatea lor, ei contribuie nu
doar la garantarea siguranţei femeilor în timp ce votează, dar și la păstrarea sub control a susţinătorilor
partidului  din  care  fac  parte,  asigurându-se  că  ei  nu  intimidează  alegătorii  sau  raportând  astfel  de
incidente.361

5.7. Susținerea femeilor alese

Asigurarea unei participări politice sigure nu este limitată la procesul electoral. Trebuie depuse eforturi
pentru combaterea violenţei și a intimidării care duc la rate înalte de fluctuaţii și demisii ale femeilor
alese și ale femeilor care deţin mandate politice. Partidele politice au rolul de a asigura că grupul ales în
cadrul partidului este conștient de potenţialul violenţei de a afecta reprezentantele și de a se asigura că
femeile nu sunt presate de către colegi să renunţe la funcţie în favoarea bărbaţilor. 

Rezumatul acțiunilor pe care partidele politice le pot lua pentru a atenua VÎFA:

Perioada pre-electorală Perioada electorală Perioada post-electorală

• Respectarea codurilor de conduită 
legiferate și sensibilizarea 
membrilor de partid
• Actualizarea regulamentelor și a 

statutelor partidelor în vederea 
abordării VÎFA
• Monitorizarea și aplicarea politicilor

și a practicilor de partid privind 
VÎFA 
• Asigurarea unor reguli transparente

de selectare a candidaţilor și a 
accesului la finanţarea politică
• Introducerea problemei VÎFA în 

cadrul instruirilor și în materialele și
eforturile de informare a 
alegătorilor

• Instruirea 
agenţilor/observatorilor 
de partid pentru 
monitorizarea VÎFA
• Recrutarea și dislocarea 

mai multor femei în 
calitate de agenţi ai 
partidelor politice

• Asigurarea faptului că 
reprezentantele alese sunt 
susţinute în funcţiile lor 
• Asigurarea faptului că nicio 

femeie nu este forţată să 
demisioneze în favoarea 
bărbaţilor

361 Secţiunea apare în PNUD/NDI, 2011.
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În final, VÎFA nu va putea fi eliminată decât dacă publicul – și fiecare persoană în parte – înţelege cum
aceasta influenţează comunităţile, diminuează drepturile femeilor și distrug procesul democratic. Diferiţi
actori  pot  juca  un  rol  în  sensibilizarea  și  diseminarea  informaţiilor  despre  VÎFA.  Anume  așa  vor  fi
consolidate  obiectivele  punctelor  de  acţiune  anterioare,  contribuind  la  o  înţelegere  comună  și
cuprinzătoare a apariţiei, a formelor și a mijloacelor de prevenire ale VÎFA. 

Totuși, este important să reţinem că deși sensibilizarea este o componentă importantă a strategiei de
prevenire a VÎF, aceasta trebuie însoţită de alte intervenţii menite să abordeze stereotipurile de gen,
normele sociale, atitudinile, comportamentele și practicile care tolerează și încurajează astfel de violenţe,
care sunt înrădăcinate în inegalităţile de gen și în relaţiile de putere dezechilibrate dintre bărbaţi și femei.
Potrivit dovezilor, intervenţiile eficiente de prevenire a VÎF implică mai multe metode (campanii mass-
media  și  campanii  de  sensibilizare,  combinate  cu  instruiri  de  grup  privind  egalitatea  de  gen  și  cu
iniţiativele  privind  abilitarea  economică  a  femeilor),  la  mai  multe  niveluri  (societate,  comunitate,
familie/relaţii și individual) și de o manieră complementară.362 Deși examinarea unor astfel de intervenţii
ar depăși domeniul de aplicare al acestui ghid, este important să menţionăm că pentru eliminarea VÎFA
va fi nevoie de măsuri de prevenire care nu se limitează doar la domeniul politic și electoral și, în măsura
în care va fi posibil, ar trebui să se facă legături cu aceste măsuri VÎF.

Abordările de sensibilizare pot include, dar nu se limitează la:

 Creșterea gradului de conștientizare prin campanii;

 Colaborarea cu mass-media pentru a crește gradul de conștientizare;

 Implicarea legiuitorilor și a reţelelor parlamentare; și

 Implicarea bărbaţilor în eforturile de prevenire și răspuns la VÎFA.

6.1.Creșterea gradului de conștientizare prin campanii

Conștientizarea  problemei  VÎFA  este  importantă  pentru  toţi  actorii  implicaţi  în  procesul  electoral:
pretendenţii  și  candidaţii,  membrii  de  partid,  liderii  aleși  și  cei  implicaţi  în  administrarea  alegerilor,
precum OME  și  personalul  său.   La  fel,  este  important  ca  femeile  care  s-au  confruntat  cu  VÎFA  să
povestească despre experienţele prin care au trecut, drept un mijloc de sensibilizare a altor lidere și
candidate.  Numeroase  organizaţii  au  avut  un  rol  esenţial  la  iniţierea  campaniilor  și  convocarea  de
ateliere  de lucru pentru a promova conștientizarea VÎFA.  Activitatea OSC-urilor  poate  fi deosebit  de
importantă. Există mai multe exemple de organizaţii naţionale și internaţionale care susţin campaniile
împotriva violenţei electorale. 

Exemple de campanii de sensibilizare

362 UN Women, 2015a. A Framework to Underpin Action to Prevent Violence Against Women [Cadru pentru susţinerea acţiunilor
de  prevenire  a  violenţei  împotriva  femeilor].  http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/11/prevention-
framework
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În  Bolivia,  în  anul  2014,  UN  Women,  împreună  cu  Ministerul  pentru  Autonomii  și  Confederaţia
naţională  a ţărăncilor  „Bartolina Sisa”,  a  desfășurat  mai  multe ateliere  de sensibilizare și  instruire
destinate  autorităţilor  municipale  și  liderelor  pentru  a  le  consolida  capacităţile  de  combatere  a
hărţuirii  și  a  violenţei  politice  în  departamentele  din  Cochabamba  și  Santa  Cruz.  Autorităţile
municipale  și  liderele  care  s-au  confruntat  direct  cu  hărţuire  și  violenţă  politică  au  elaborat
propunerile pentru implementarea Legii 243.

În  Burundi,  în anul  2010, pe măsură ce ameninţarea cu violenţe a crescut pe parcursul  perioadei
electorale,  asociaţiile  de  femei  au  luat  măsuri  pentru  a  preveni  și  a  atenua  violenţa  din  motive
electorale. În special, Le Collectif des Associations et ONGs Féminines du Burundi și Dushirehamwe au
lansat  campania  „White  Scars  for  Peace”,  sub  tema „femeile  contează  pentru  pacea  în  Burundi”.
Obiectivele campaniei au fost să demonstreze respingerea violenţei de către femeile din Burundi și
încurajarea  lor  să  prevină  violenţa  în  comunităţile  lor.  PNUD  a  coordonat  cu  Panos  Paris,  Biroul
Organizaţiei  Naţiunilor  Unite  în  Burundi,  și  cu  organizaţia  International  Alert  pentru  a  susţine
campania, inclusiv furnizarea de expertiză în comunicare și suport material sub formă de 10.000 de
eșarfe albe. Campania a fost pe larg mediatizată la posturile de televiziune și de radio locale, fapt ce a
contribuit la prevenirea violenţei în perioada electorală tensionată.363

În  Ghana, înainte de alegerile prezidenţiale din anul 2016, Consiliul naţional pentru pace, un organ
naţional din Ghana, al cărui scop era de a crește gradul de conștientizare, prin intermediul relaţionării,
cu privire la utilizarea strategiilor non-violente ca răspuns la conflicte, a avut încrederea candidaţilor la
prezidenţiale și a publicului să încheie, cu facilitarea PNUD, un acord de pace în cadrul Declaraţiei de la
Accra. Cu susţinerea PNUD au fost abordate probleme critice precum violenţa electorală și violenţa
împotriva femeilor.364

În Kenya, în anul 2012, UN Women a depus eforturi pentru a îmbunătăţi gradul de conștientizare prin
iniţiative  multilaterale,  cum  ar  fi  un  program  cu  Comisia  naţională  pentru  coeziune  și  integrare,
Comisia independentă Electoral and Boundaries, mass-media și două platforme locale ale societăţii
civile (Platforma UWIANO pentru pace și Platforma USALAMA), pentru a educa și integra mecanisme
de răspuns la problemele violenţei din motive electorale.365

În Sierra Leone, în anul 2007, OSC-urile de femei au lansat cu susţinerea UN Women o campanie de
advocacy  pentru  alegeri  fără  violenţă,  prin  care  vizau  partidele  politice  ca  răspuns  la  creșterea
nivelului de violenţă politică.  Campania a fost lansată în orașul sudic Bo pe fondul revoltelor violente
dintre grupurile politice rivale.  Grupurile de femei, însoţite de fanfare, au mers prin oraș cu mesaje de
pace  și  au  discutat  cu  primarul  orașului.   Mesajele  de  pace  au  fost  ulterior  transmise  la  sediile

363 Consiliul de Securitate al ONU, 2010, S/2010/608. Al şaptelea raport al Secretarului General privind Biroul Integrat al ONU în 
Burundi, 30 noiembrie; PNUD, 2014. Promoting Gender Equality in Electoral Assistance: Lessons Learned in Comparative 
Perspective. Country Report for Burundi [Promovarea egalităţii de gen în asistenţa electorală: lecţii învăţate în perspectivă 
comparată. Raport de ţară pentru Burundi].
364 Exemplu oferit de Thomas Rossignol, PNUD, aprilie 2017.
365 UN Women. Kenya Annual Work Plan for 2012 [Planul anual de activitate al Kenyei pentru anul 2012]. Nepublicat.
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partidelor  politice  din  cele  patru  provincii  ale  Sierra  Leone.   În  capitala  Freetown,  liderii  sau
reprezentanţii partidelor politice s-au angajat să desfășoare alegeri fără violenţă.  Această iniţiativă a
fost preluată de alte părţi interesate și extinsă de PNUD și Misiunea ONU în Sierra Leone.366

În  Zimbabwe,  înainte  de  alegerile  din  anul  2010,  Adunarea  naţională  constituţională  (ANC),  o
organizaţie  naţională,  a  desfășurat  campania  „Acţionează  acum împotriva  violenţei  politice”  –  un
proiect pe o perioadă de un an împotriva violenţei politice împotriva femeilor.  După cum a descris-o
ANC, „scopul campaniei...  este, printre altele, de a valorifica experienţa regională pentru a aborda
flagelul violenţei politice, în contextul noilor alegeri care se vor petrece în ţară, prin creșterea gradului
de  conștientizare,  crearea  structurilor  de  sprijin,  numirea  și  tragerea  la  răspundere  a  făptașilor,
consolidarea capacităţii femeilor și a comunităţilor în general de a face faţă VÎFA.367

În martie 2016, NDI a lansat campania globală de advocacy  #NotTheCost.
Deși nu se concentra în mod specific pe VÎFA, scopul acestui apel la acţiune a
fost crearea unei platforme comune pentru iniţierea unei conversaţii globale
privind încetarea violenţei împotriva femeilor în politică, inclusiv semnificaţia
acesteia  și  soluţiile  disponibile.368 Apelul  la  acţiune  include  un  plan  de
acţiune care prezintă principalele activităţi pe care le pot desfășura diferite
părţi interesate, inclusiv instituţiile internaţionale și regionale, guvernele și
parlamentele,  partidele  politice,  societatea  civilă,  sectorul  de  justiţie  și
securitate,  observatorii  și  autorităţile  electorale.  Pe  site-ul  web  al  NDI
(https://www.ndi.org/not-the-cost)  este  indicat  un  link  unde  utilizatorii

i nteresaţi se pot înregistra pentru a se alătura apelului global la acţiune în
vederea stopării violenţei împotriva femeilor în politică și raportării oricăror

incidente de violentă împotriva femeilor active politic. 

6.2.Colaborarea cu mass-media

În  Declaraţia  OSA privind  hărţuirea  şi  violenţa  împotriva  femeilor  în  politică  (2016)  este  subliniată
importanţa  implicării  în  „campanii  de  sensibilizare  a  publicului  larg  cu  privire  la  problema  hărţuirii
politice  și/sau  a  violenţei  împotriva  femeilor”  și  modul  în  care  instituţiile  de  mass-media,  în  mod
particular, pot lua măsuri. Aceasta include educarea specialiștilor în domeniul mass-media privind VÎFP și
încurajarea instituţiilor de mass-media, a companiilor de publicitate și a reţelelor sociale să elaboreze
coduri  de  etică  privind  VÎFP,  subliniind  necesitatea  de  a  prezenta  femeile  într-un  mod  „echitabil,
respectuos, amplu și  divers... care să elimine stereotipurile sexiste”.369 Acesta reprezintă un punct de
plecare util pentru implicarea organizaţiilor mass-media.  

Mai multe organizaţii au încercat să colaboreze cu mass-media pentru a promova raportarea sensibilă la
dimensiunea  de  gen.  De  exemplu,  în  Iordania,  în  anul  2013,  Institutul  mass-media  din  Iordania  a
desfășurat, în parteneriat cu UNESCO, un atelier de instruire privind raportarea sensibilă la dimensiunea
de gen în  alegeri.  Instruirea  a  urmărit  „să  stimuleze un dialog  privind egalitatea de gen,  să  implice

366 Corespondenţă cu Jebbeh Foster, Consiliera UN Women privind Pacea și Securitatea în ESA, 30 ianuarie 2017.
367 Adunarea naţională constituţională, 2010. “Campaign Against Violence Targeting Women Launched” [Lansarea campaniei 
împotriva violenţei ce vizează femeile]. 14 decembrie.
368 NDI, 2016. #NotTheCost: Plan de acţiune.
369 MESECVI, 2015.
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participanţii  într-un proces adaptat contextului  lor și  să identifice pașii  fezabili  ai  jurnaliștilor care ar
putea avea implicaţii practice pozitive asupra raportării sensibile la dimensiunea de gen”.370

International  IDEA  și  UN  Women  au  elaborat  în  anul  2011  publicaţia  „Acoperirea  electorală  din
perspectivă  de  gen.  Manual  de  monitorizare  mass-media”,  în  care  este  identificat  modul  în  care
monitorizarea variabilelor de gen în mediatizarea alegerilor poate sta la baza activităţii OME și în care
sunt  incluse  și  aspecte  legate  de  violenţa  împotriva  femeilor.371Rolul  mass-mediei  în  prevenirea  și
raportarea  VÎFA poate  fi  integrat  în  alte  instruiri  legate  de  alegeri,  cum ar  fi  programul  BRIDGE de
instruire pentru administratorii electorali. Aceste tactici de monitorizare, totuși, trebuie să ţină seama de
faptul că este mai puţin probabil ca mass-media să mediatizeze raportările violenţei împotriva femeilor
comparativ cu raportările violenţei împotriva bărbaţilor.372

În plus, creșterea VÎFP prin intermediul platformelor media online și mobile a devenit o preocupare tot
mai mare pentru deputate: „De exemplu, cazul deputatei britanice Stella Creasy (2013) și Jess Phillips
(2016) a devenit rapid viral: Creasy primea online până la 50 de ameninţări pe o oră, timp de 12 ore, iar
Phillips a raportat că a primit peste 600 de ameninţări cu viol și a fost menţionată în aproape 5.000 de
notificări pe Twitter, în care oamenii discutau dacă ar agresa-o sau nu sexual”.373 Campanii precum “Take
Back  the  Tech!”  au  încercat  să  pună  accentul  pe  urmărirea,  prin  tehnici  de  cartografiere  vizuală,  a
formelor de hărţuire mass-media împotriva femeilor la nivel global.374 În timp ce site-ul web nu clasifică
în mod specific incidentele de violenţă legate de politică sau alegeri, accentul hărţii pe violenţa în mass-
media  subliniază  rolul  spaţiului  cibernetic  și  al  platformelor  mobile  ca  peisaj  în  creștere  pentru
prevenirea violenţei. 

6.3. Implicarea legiuitorilor și a rețelelor parlamentare

Deputaţii  joacă  un  rol  central  în  spargerea  tăcerii  cu  privire  la  VÎFA,  sensibilizându-i  pe  alegători  și
legislatori, și pledând pentru soluţii și răspunsuri legislative corespunzătoare. Reţelele deputatelor sunt
în continuă creștere, atât la nivel naţional, cât și la nivel regional.  Aceste reţele oferă un forum pentru a
aduce VÎFA în prim plan. 

Uniunea Interparlamentară (UIP) s-a aflat în fruntea eforturilor de implicare a legislatorilor prin reunirea
deputaţilor din diferite regiuni pentru a discuta și dezbate VÎFA și VÎFP. De exemplu, în anul 2012, UIP și
UN Women au organizat un eveniment parlamentar cu ocazia celei de-a 57-a sesiuni a Comisiei pentru
statutul femeilor, intitulată „Strategii  parlamentare pentru combaterea violenţei împotriva femeilor și
fetelor”, ce a avut loc în martie 2012. Evenimentul a reunit peste 100 de deputaţi din toate ţările regiunii
pentru a discuta modul în care legislatoarele pot lupta împotriva VÎF, inclusiv VÎFA. 

În anul 2016,  UIP a publicat  rezultatele unui studiu global  „Sexismul,  hărţuirea și  violenţa împotriva
deputatelor”, în baza interviurilor aprofundate avute cu 55 de deputate din 39 de ţări. Potrivit studiului,
peste 80% dintre participante s-au confruntat cu o formă de violenţă psihologică, iar 44% au menţionat

370 UNESCO, iulie 2013. Media and Elections Journal, Nr. 1.
371 International IDEA și UN Women, 2011. Election Coverage from a Gender Perspective. A Media Monitoring Manual 
[Acoperirea electorală din perspectivă de gen. Manual de monitorizare mass-media].
372 Bardall/IFES, 2011.
373 L. Döing, 2013. “British banknote prompts hazing on social media”. Deutsch Welle. 4 august; Laura Hughes, 2016. “Labour MP
Jess Phillips receives more than 600 rape threats in one night” [Deputata laburistă Jess Phillips primeşte pe noapte peste 600 de 
ameninţări cu viol]. The Telegraph.
374 A se vedea https://www.takebackthetech.net/mapit/
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că au fost ameninţate cu moartea, viol, bătaie sau răpire pe durata mandatului în parlament. La cea de-a
135-a adunare a UIP, în octombrie 2016, deputaţii au votat în mod unanim rezoluţia „Libertatea femeilor
de a participa la procesele politice pe deplin, în siguranţă și fără ingerinţă”. Aceasta solicită „deputatelor
și deputaţilor să lucreze împreună la elaborarea și implementarea eficientă a legilor și politicilor privind
hărţuirea și violenţa împotriva femeilor, inclusiv în politică, și să colaboreze în acest demers cu agenţiile
guvernamentale  relevante,  cu  societatea  civilă  și  cu  alte  părţi  interesate,  inclusiv  cu  companiile
tehnologice, în combaterea abuzurilor din mediul online”.375

În  decembrie  2016,  Commonwealth  Women  Parliamentarians a  convenit  la  Londra  cea  de-a  5-a
Conferinţă pentru a discuta problema „violenţei politice împotriva femeilor”. Deputate din mai multe ţări
ale Commonwealth-ului au discutat despre rolul parlamentului în sensibilizarea cu privire la VÎFP și au
examinat  modul  în  care  Asociaţia  Parlamentară  a  Commonwealth-ului  ar  putea  proteja  și  promova
femeile. Măsurile specifice avute în vedere au inclus înfiinţarea unei Comisii de observare și anchetă,
subordonată  Commonwealth  Women  Parliamentarians,  în  cadrul  căreia  nemulţumirile  femeilor  vor
putea fi soluţionate, și crearea unor coduri de conduită parlamentară care să abordeze hărţuirea sexuală
și procedurile aferente de soluţionare a plângerilor. Parlamentele au fost încurajate să înfiinţeze grupuri
ale femeilor parlamentare ca o poartă de acces la solidaritate întru combaterea violenţei politice bazate
pe gen.  A  fost  subliniat  și  rolul  societăţii  civile  și  al  instituţiilor  de mass-media  în  ceea ce  privește
denunţarea comportamentelor inacceptabile împotriva femeilor.376

În februarie 2015,  Comisia interamericană a femeilor din cadrul OSA a organizat o masă rotundă cu
genericul  „Violenţa politică împotriva femeilor.  O provocare hemisferică”,  ca parte a activităţilor care
comemorează  Ziua  femeii  din  America  (18  februarie)  și  Ziua  internaţională  a  femeii  (8  Martie).
Evenimentul a reunit delegaţii din cele 34 de state membre pentru a examina diferite iniţiative legislative
din  regiune  în  vederea  abordării  VÎFA  de  la  impunitate  la  lege  și  de  la  lege  la  implementare. 377 Şi
ParlAmericas, reţeaua legiuitorilor naţionali ai statelor membre OSA, a abordat în mod activ problema
VÎFP. Hărţuirea sau violenţa politică a fost identificată drept o problemă prioritară în cadrul unei sesiuni
de planificare strategică, organizată în anul 2014 de delegatele Grupului deputatelor din Mexico City.

6.4. Implicarea bărbaților și a băieților în eforturile de prevenire și răspuns la VÎFA

În cele din urmă, atenţia specifică trebuie îndreptată spre bărbaţi și băieţi. Potrivit dovezilor, colaborarea
cu bărbaţii și băieţii, împreună cu femeile și fetele, întru abordarea violenţei și inegalităţii, are rezultate
pozitive.378 Colaborarea  cu  bărbaţii,  în  calitate  de  parteneri,  ajută  la  identificarea  aliaţilor  în  lupta
împotriva acestei probleme. Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, tot mai mulţi bărbaţi lucrează cu
diligenţă pentru a pune capăt violenţei împotriva femeilor și pentru a promova egalitatea de gen. Ne-
implicarea bărbaţilor și băieţilor în eforturile de eradicare a violenţei îi lasă în afara soluţiilor la violenţă,

375 UIP, 2016a. “The freedom of women to participate in political processes fully, safely and without interference: Building 
partnerships between men and women to achieve this objective” [Libertatea femeilor de a participa la procesele politice pe 
deplin, în siguranţă și fără ingerinţă. Crearea de parteneriate între bărbaţi și femei pentru atingerea acestui obiectiv]. Rezoluţie 
adoptată la cea de-a 135-a adunare a UIP, Geneva, 27 octombrie. 
376 Asociaţia  parlamentară  a  Commonwealth-ului,  2016.  Cea  de-a  62-a  Conferinţă  parlamentară  a  Commonwealth-ului:
Concluziile Conferinţei, emis la 21 decembrie. P. 7.
377 OSA, 2015. “Commission of Women of the OAS Debated Political Violence Against Women in the Hemisphere”. Comunicat de
presă, 25 februarie.
378 OMS, 2009. “Why engage men in the fight to end violence against women and girls?” [De ce se implică bărbaţii în lupta 
pentru eradicarea violenţei împotriva femeilor și fetelor?]
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reafirmă  normele  de  gen  în  jurul  violenţei  bărbaţilor  și  lasă  povara  abordării  violenţei  pe  umerii
femeilor.379

Iniţiativele de pace și platformele care vizează tinerii constituie o modalitate de a implica în mod pozitiv
acei tineri și băieţi, care în mod contrar ar putea fi vizaţi de către fracţiunile politice rivale și ademeniţi cu
promisiuni de bani și daruri pentru a instiga violenţă în timpul alegerilor. Women’s Situation Room (WSR)
în  Uganda,  înainte  de alegerile  prezidenţiale  și  parlamentare din  anul  2016,  prezintă  un exemplu al
modului în care o iniţiativă condusă de femei a convins în mod eficient mulţi tineri ugandezi – care se
luptau să  supravieţuiască  în  contextul  în  care  șomajul  în  rândul  tinerilor  era  extrem de ridicat  și  în
continuă creștere – că un proces electoral pașnic și transferul puterii democratice era mult mai important
pentru viitorul lor decât banii care li se ofereau pentru a executa acte violente. Colaborând cu asociaţiile
de tineri muncitori neoficiali, organizatorii WSR au desfășurat activităţi  specifice de informare pentru
grupurile și  bandele de tineri cele mai expuse riscului și le-au oferit  ocazia să joace un rol central în
modelarea viitorului ţării, să fie vestitorii mesajelor de pace către colegii lor și să dobândească anumite
abilităţi  prin  instruirea  și  organizarea  altora  în  acest  sens.  Tinerii  au  fost  încurajaţi  să  contribuie  cu
propriile idei unice despre cum ar putea răspândi în mod creativ mesajele de pace pe cale orală și prin
intermediul mass-mediei sociale, inclusiv în cartierele greu accesibile, care sunt în mod obișnuit vizate de
violenţă. Datorită efectului „bulgăre de zăpadă”, s-a ajuns la peste 3.000 de tineri care, prin mesajele lor
de pace, le-au oferit colegilor lor alternative la violenţă și o viziune mai optimistă pentru viitor.380

Deputaţii  pot  fi  susţinători  foarte  influenţi,  colaborând  cu colegii  lor  din  parlament  și  discutând  cu
alegătorii în teren. Rezoluţia UIP, adoptată în anul 2016, „Libertatea femeilor de a participa la procesele
politice pe deplin, în siguranţă și fără ingerinţă”, solicită „liderilor politici, deputaţilor și deputatelor să
condamne actele de hărţuire, intimidare și violenţă împotriva candidatelor și deputatelor, inclusiv online
și în media de socializare; și solicită, de asemenea, parlamentelor să adopte măsuri legale și practice

pentru prevenirea și sancţionarea unor astfel de acte”.381

În final, campania ‘HeforShe’ este o mișcare de solidaritate pentru egalitatea
de gen, creată de UN Women pentru a implica bărbaţii și băieţii ca avocaţi și
agenţi  ai  schimbării  pentru  realizarea  egalităţii  de  gen  și  a  drepturilor
femeilor.  Scopul  general  al  campaniei  este  de  a  crește  nivelul  de
conștientizare și de a acţiona asupra responsabilităţii pe care o au bărbaţii și
băieţii în eliminarea discriminării și a violenţei împotriva femeilor și fetelor. În
‘HeforShe  Action  Kit  for  Parliaments’  sunt  oferite  îndrumări  cu  privire  la
modul în care deputaţii se pot implica în campanie și pot lua măsuri pentru a
reduce nivelul de violenţă împotriva femeilor, inclusiv prin introducerea sau
co-sponsorizarea legilor privind egalitatea de gen și utilizarea mecanismelor

parlamentare  existente  pentru  implicarea  avocaţilor  în  domeniul  gender,  cum  ar  fi  reprezentanţii
societăţii civile, în probleme precum VÎFP și VÎFA. 

Rezumatul acțiunilor care pot fi luate pentru a atenua VÎFA pe tot parcursul ciclului electoral:

379 Idem.
380 UN Women, 2016. “Case Study: Women Situation Room Uganda” [Studiu de caz: Women Situation Room în Uganda], raport
intern nepublicat.
381 UIP, 2016.
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• Desfășurarea campaniilor de sensibilizare în vederea prevenirii VÎFA 
• Adaptarea programelor de instruire în vederea introducerii VÎFA 
• Adaptarea materialelor de informare civică la problemele VÎFA 
• Luarea angajamentului de a raporta VÎFA în mass-media
• Consolidarea capacităţilor instituţiilor de mass-media privind VÎFA
• Monitorizarea instituţiilor de mass-media pentru a vedea dacă fac 

diferenţe de gen
• Implicarea legiuitorilor și a reţelelor parlamentare
• Implicarea bărbaţilor în calitate de aliaţi și susţinători influenţi
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