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Toate interventiile proiectului sunt concepute pe principiul

tratamentului egal si accesului usor, direct la oportunitatile oferite in

cadrul proiectului. In metodologia de selectie a grupul tinta se pune un

accent deosebit pe incurajarea femeilor, a persoanelor cu dizabilitati,

a angajatilor de etnie roma sau alte etnii, a celor din mediul rural

si/sau a celor cu calificare scazuta.

În elaborarea proiectului s-a luat în considerare legislatia nationala si

europeana în domeniul egalitatii de gen, atât în managementul

proiectului, cât si în realizarea acestuia, asigurând libertatea resursei

umane sa îsi dezvolte propriile aptitudini si sa îsi exprime optiunile

fara a fi influentate de particularitatile sexului caruia îi apartine.

În ceea ce priveste managementului proiectului, egalitatea de gen

este asigurata prin oportunitati egale in ceea ce priveste accesul la

locurile de munca create pentru implementarea proiectului,

remuneratie egala pentru femei si barbati pentru munca egala,

absenta a orice fel de constrângeri, intimidari si acte de violenta

referitoare la gen la locul de munca, precum si prin demnitate,

integritate si eradicarea violentei pe criterii de gen. In selectia grupului

tinta se va acorda, deasemenea, o atentie deosebita respectarii

principiului egalitatii de gen.



Egalitatea de gen este un drept prin care oricine este liber să își dezvolte

propriile aptitudini și să își exprime opțiunile, fără a fi influențate de

particularitățile sexului căruia îi aparține. Comportamentele, aspirațiile și nevoile

diferite ale femeilor și bărbaților, trebuie să beneficieze de apreciere și

promovare egală.

Obiectivul general al egalităţii de gen – crearea unei societăţi cu aceleaşi

oportunităţi, drepturi şi obligaţii pentru femei şi bărbaţi.

Discriminarea de gen este o încălcare a drepturilor omului!        



Egalitatea de gen este atunci când femeile și bărbații

se bucură, în aceeași măsură, de bunurile cu valoare

socială, de oportunități, de resurse și recompense.

Scopul nu este ca femeile și bărbații să devină la fel, dar

ca posibilitățile și șansele lor de viață să devină și să

rămână egale.

Egalitatea între genuri poate fi considerată un indicator

pentru societăţile dezvoltate. Populaţia globală include

peste 50% femei, totuşi, există numeroase inegalităţi

între persoanele de sex masculin și cele de sex feminin,

de exemplu salarii mai mici, violenţă domestică,

probleme de emancipare. Genul cu care se naşte

cineva nu influenţează demnitatea şi calitatea vieţii în

societăţile dezvoltate.



Egalitatea de gen trebuie să

constituie un obiectiv central al

oricărei societăţi democratice care

doreşte să creeze drepturi

cetăţeneşti depline şi egale pentru

toţi şi este intrinsec legată de

dezvoltarea durabilă a acesteia, fiind

vitală pentru punerea în practică a

drepturilor omului.



Putem afirma că există egalitate între femei şi
bărbaţi atunci când ambele sexe sunt capabile să:

 împartă în mod egal puterea şi influenţa;

 să aibă oportunităţi egale în ceea ce priveşte independenţa

financiară prin muncă şi prin întemeierea propriei afaceri;

 să se bucure de acces egal la educaţie şi de oportunitatea

de a-şi dezvolta deprinderile şi talentele;

 să împartă responsabilitatea pentru casă şi copii şi să fie

liberi de orice fel de constrângeri, intimidări şi acte de

violenţă referitoare la gen atât acasă cât şi la locul de muncă.



Genul este un instrument conceptual cu ajutorul căruia sunt analizate rolurile,

responsabilităţile, constrângerile, şansele şi nevoile bărbaţilor şi femeilor în orice context.

Rolurile şi nevoile de gen sunt influenţate de clasă, vârstă, rasă şi etnie, cultură şi religie şi de

mediul geografic, economic şi politic.

Genul implică roluri, responsabilităţi, constrângeri şi privilegii construite social care sunt atribuite

sau impuse femeilor şi bărbaţilor într-o anumită cultură. Atitudinile şi caracteristicile referitoare la

gen, rolul jucat de bărbaţi şi femei şi aşteptările referitoare la ei variază de la o societate la alta

şi se schimbă de la o epocă la alta. Faptul că atitudinile faţă de gen sunt construite de societate,

înseamnă şi că ele se pot modifica astfel încât să ducă la crearea unei societăţi mai echitabile şi

mai juste şi a unei democraţii echilibrate din punctul de vedere al genului.



Stereotipurile de gen reprezintă una dintre cauzele profunde ale inegalității de gen

și afectează toate domeniile societății. Așteptările stereotipe bazate pe norme

prestabilite pentru femei și bărbați, fete și băieți, le limitează aspirațiile, opțiunile și

libertatea și, prin urmare, trebuie eliminate. Stereotipurile de gen contribuie în mod

semnificativ la diferența de remunerare între femei și bărbați. Acestea sunt adesea

combinate cu alte stereotipuri, cum ar fi cele bazate pe rasă sau origine etnică,

religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, iar acest lucru poate

accentua impactul negativ al stereotipurilor.



EGALITATEA DINTRE FEMEI ȘI BĂRBAŢI ÎN DOMENIUL OCUPĂRII
FORŢEI DE MUNCĂ 

În ciuda progreselor realizate în ultimele decenii, egalitatea de gen în ocuparea forţei

de muncă rămâne un obiectiv evaziv în toate societăţile. Femeile continuă să se

confrunte cu discriminare şi situaţii dezavantajoase în toate domeniile vieţii economice.

Astăzi, milioane de femei din întreaga lume fie se confruntă cu discriminarea în accesul

la formare sau la un loc de muncă, fie sunt limitate la anumite profesii având şanse

reduse de mobilitate, fie sunt remunerate mai puţin pentru o muncă de valoare egală

sau se situează în imposibilitatea de a câştiga venituri suficiente pentru a se întreţine

pe ele sau familiile lor. Aceste tipuri de inegalităţi privează femeile de posibilitatea de a

face alegeri şi de a beneficia de oportunităţi în angajare şi sunt în opoziţie cu

prevederile normative de dreptate şi echitate.



Ce se înțelege prin egalitatea de gen pe piața muncii?

Prin egalitatea între femei și bărbați în relațiile de muncă se întelege accesul

nediscriminatoriu la:

alegerea sau exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;

angajare pe orice loc de muncă vacant şi la orice nivel al ierarhiei profesionale;

promovare la orice nivel al ierarhiei profesionale;

informare, orientare şi consiliere profesională, programe de calificare/recalificare

profesională, perfecţionare, specializare;

beneficii de natură salarială şi nesalarială;

sistemele de securitate şi asistenţă socială.



Strategia privind egalitatea de gen pentru perioada 2020-2025

Strategia UE privind egalitatea de gen se aliniază
angajamentului Comisiei von der Leyen de a
realiza o Uniune a egalității.

Până în 2025, Europa s-ar putea apropia mult de
dezideratul de a deveni un continent în care femeile
sunt egale cu bărbații. Ideea este ca toți europenii –
femei sau bărbați, fete sau băieți – să se bucure de
libertatea de a-și urma propria cale, să aibă șanse
egale de a prospera, să poată fi membri egali în
societate și să poată deveni lideri dacă o merită.



Strategia privind egalitatea de gen pentru perioada 2020-2025

Obiectivele-cheie:

încetarea violenței împotriva femeilor;

combaterea stereotipurilor de gen;

eliminarea disparităților de gen de pe piața forței de muncă;

asigurarea unei participări egale a femeilor și a bărbaților în diferite sectoare ale

economiei;

eliminarea diferenței de remunerare între femei și bărbați și a disparităților de gen

în ceea ce privește pensiile;



Strategia privind egalitatea de gen pentru perioada 2020-2025

Obiectivele-cheie:

eliminarea discrepanțelor de gen în ceea ce privește asumarea responsabilităților

familiale și atingerea echilibrului de gen în procesul decizional și în politică.

Strategia urmează o abordare dublă: integrarea perspectivei de gen în toate

celelalte politici, combinată cu acțiuni specifice.

Intersecționalitatea este principiul orizontal pentru punerea sa în aplicare. Deși

strategia se concentrează pe acțiunile de pe teritoriul UE, ea este coerentă și cu

politica externă a UE privind egalitatea de gen și emanciparea femeilor.



Prosperitate într-o economie bazată pe egalitatea de gen

Depinde de noi toți să avem o Europă prosperă și socială. Femeile și bărbații, în

toată diversitatea lor, ar trebui să aibă șanse de dezvoltare egale, să fie

independenți din punct de vedere economic, să fie remunerați în mod egal pentru o

muncă de valoare egală, să aibă acces egal la finanțare și să primească pensii

echitabile. Responsabilitățile familiale și financiare ar trebui să fie repartizate înmod

egal între femei și bărbați.



Dreptul la nediscriminare

Tratamentul echitabil și nediscriminarea reprezintă un drept fundamental în

Uniunea Europeană. Cu toate acestea, discriminarea există în continuare sub multe

forme și nu este întotdeauna ușor de identificat.

Egalitatea este o valoare fundamentală a UE. Se interzice discriminarea pe motive

de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă,

religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenență la o

minoritate națională, proprietate, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Acest drept este consacrat de Tratatul privind Uniunea Europeană și de articolul 21

din Carta drepturilor fundamentale.



Discriminarea - este tratamentul defavorabil al unui individ sau al unui grup

de indivizi bazat pe apartenența lor la o anumită "clasă" sau "categorie".

Discriminarea se referă la comportamentul pe care o persoană, o instituție

sau un grup de persoane îl au împotriva membrilor respectivei clase sau

categorii.

Poate implica excluderea sau limitarea accesului membrilor grupului de

persoane discriminat de la exercițiul anumitor drepturi și șanse care altfel

sunt disponibile celorlalte grupuri sociale.



Discriminarea

La nivel național, conform Ordonanței nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea

tuturor formelor de discriminare, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere,

restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie

socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă,

infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are

ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în

condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor

recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte

domenii ale vieţii publice.



Forme de discriminare

Discriminarea directă are loc atunci când o persoană este tratată mai

puțin favorabil decât altele din cauza originii rasiale sau etnice, a religiei

sau a convingerilor, a handicapului, a vârstei sau a orientării sexuale. Mai

pe scurt, vorbim de discriminare atunci când ești tratat diferit doar pentru

că ești așa cum ești. De exemplu: un proprietar de magazin care refuză

să angajeze persoane cu o calificare adecvată pentru simplul motiv că

aparțin unui anumit grup etnic.



Recunoașterea diferitelor forme de discriminare

Discriminarea indirectă are loc atunci când norme, politici sau practici

aparent neutre, care li se aplică tuturor în același mod, pot dezavantaja

anumite persoane pe motive de origine rasială sau etnică, religie sau

convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. De exemplu, o

administrație care le interzice angajaților să aibă capul acoperit când intră în

contact cu clienții ar discrimina pe motive religioase anumite grupuri, cum ar

fi femeile musulmane.



Recunoașterea diferitelor forme de discriminare

Discriminarea multiplă - survine atunci când o persoană sau un grup de

persoane sunt tratate diferențiat, într-o situație egală, pe baza a două sau a mai

multor criterii de discriminare, cumulativ.

Hărțuirea - reprezintă orice comportament care duce la crearea unui cadru

intimidant, ostil, degradant ori ofensiv, pe criteriu de rasă, naționalitate, etnie,

limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenență

la o categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau

orice alt criteriu.
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