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Moldova: Prezentare generală a situației
Având în vedere că marea majoritate a refugiaților din
Moldova sunt femei și fete (69%), prin urmare, protecția lor
este extrem de îngrijorătoare. O proporție semnificativă a
populației refugiate este formată din femei-șefi de
gospodării, femei singure, adolescente, femei în vârstă, care
sunt expuse unui risc sporit de violență bazată pe gen (GBV).
Sunt necesare acțiuni urgente pentru a preveni GBV și pentru
a răspunde consecințelor sale care pun viața în pericol.
Persoanele care fug de conflicte sunt expuse unui risc mai
mare de violență sexuală legată de conflicte, de exploatare
sexuală și de abuz din partea actorilor umanitari, de trafic în
scopul exploatării sexuale, precum și de riscuri preexistente
și crescute legate de strămutare legate de violența
partenerului intim. Riscurile de GBV sunt exacerbate în
contextul adăpostului informal, al facilităților de primire și
tranzit, al centrelor de cazare pentru refugiați, al
aranjamentelor private pentru cazare și transport de la
frontieră și al circulației către alte țări.
PRINCIPALELE REALIZĂRI: IUNIE
• Prin intermediul Forumului de Coordonare a
Refugiaților, subgrupul de lucru pe GBV a consolidat
coordonarea GBV și include în prezent 51 de agenții
guvernamentale, ONG-uri și parteneri ai agențiilor
ONU. Organizațiile naționale membre ale subgrupului
de lucru (SWG) sunt în fruntea răspunsului pentru
refugiați.
• De la începutul afluxului de refugiați, 1.058 de
respondenți din prima linie au fost instruiți cu privire
la prevenirea și răspunsul GBV: În luna iunie,
organizația condusă de femei Casa Mărioarei, în
parteneriat cu UNHCR și Intersos, a ajuns la 284 de
participanți prin activități de formare în Chișinău,
Ungheni, Călărași, Căușeni și Fălești. La Strada, în
parteneriat cu UN Women, a efectuat o instruire de
patru zile cu personalul din prima linie a patru
organizații comunitare.
• Auditul siguranței GBV: UNHCR, UNFPA și UNICEF,
împreună cu diferite sectoare și parteneri umanitari,
au finalizat în comun 33 de activități de audit al
siguranței, inclusiv plimbări de siguranță, discuții
focus-grup și interviuri. La evaluare au participat în
total 104 persoane, inclusiv 75 de refugiați.
Constatările auditului de siguranță vor fi esențiale
pentru a intensifica eforturile de prevenire și de
reacție la GBV și pentru a integra atenuarea riscurilor
de GBV în toate sectoarele.

Training realizat de Casa Mărioarei
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Au fost elaborate/actualizate șase căi de sesizare a GBV,
care acoperă toate regiunile Moldovei și principalele
puncte de trecere a frontierei. Scopul este de a spori
accesul la sprijin vital pentru supraviețuitori, inclusiv la
servicii de răspuns multisectorial care salvează vieți.
SWG a desfășurat un atelier de cartografiere a activității ca
parte a procesului de dezvoltare a procedurilor standard de
operare (SOPs) GBV. Au participat în total 25 de persoane.
SOPs vor oferi îndrumări de bază tuturor actorilor din
domeniul răspunsului gbv și prevenirii în răspunsul
Republicii Moldova la refugiați.
Accesul la asistență medicală de urgență GBV: UNFPA a
distribuit kituri de tratament post-viol pentru adulți și copii
la 41 de instituții medicale și puncte medicale din centrele
de cazare pentru refugiați (CCR). Optzeci de cadre medicale
au fost instruite cu privire la gestionarea clinică a cazurilor
de viol și principiile GBV.
Servicii de spațiu sigur pentru femei și fete: partenerii
UNFPA Artemida, Centrul Media pentru Tineret și Centrul
Educațional Pro Didactica au ajuns la un total de 7.069 de
persoane prin intermediul Spațiului de Siguranță Oranj
pentru femei și tineret, susținut de UNFPA, și al echipelor
mobile. Activitățile au inclus consiliere individuală și de grup,
precum și sesiuni de schimb de informații.
MÂNDRIE. Protecția refugiaților LGBTIQ+: Grupul de lucru
s-a alăturat și a sprijinit activitățile de mândrie. Materialele
au fost dezvoltate și distribuite. GenderDoc-M în parteneriat
cu Plan International a efectuat monitorizarea mass-media
pentru a aborda mesajele homo-, lesbo-, și transfobe.
Responsabilizarea prin informare: La Strada, în parteneriat
cu UN Women, a dezvoltat și instalat 125 de panouri de
informare în centrele de plasament temporar acreditate
pentru refugiați, puncte de trecere a frontierei,
departamente de asistență socială și alte locații publice.
Sprijinirea organizațiilor conduse de femei: La 23 iunie,
Fondul pentru pace și ajutor umanitar al femeilor (WPHF),
administrat de UN Women, a lansat șase noi parteneriate în
Moldova ca răspuns la criza din Ucraina.
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SUCCINT - OBIECTIVE STRATEGICE CHEIE ȘI DOMENII
DE LUCRU
Coordonare și planificare eficace
• Planificarea și punerea în aplicare a Planului regional
de răspuns și a strategiei de sub-lucru privind violența
bazată pe gen prin intermediul unui plan de lucru
comun.
• Colaborarea cu actorilor locali, organizații conduse de
femei.
• Transferul co-leadership-ului către o organizație
locală.
• Evaluări comune și analiza tendințelor.
• Advocacy comun, materiale de comunicare și
campanii.

Atelier de cartografiere a activității pentru dezvoltarea SOPurilor inter-agenții.

LACUNE ȘI CALEA DE URMAT
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•

•

Continuarea consolidării și crearea de capacități a
actorilor din prima linie și a actorilor specializați,
precum și a actorilor din prima linie și a actorilor
specializați, precum și a activităților de informare a
comunității, de sensibilizare, a spațiilor sigure și a
serviciilor mobile pentru refugiați și pentru refugiați
în zonele de risc, cum ar fi frontierele, locațiile de
tranzit și cazarea privată și a refugiaților, precum și
în întreaga țară.
Sprijin pentru sistemele naționale și locale în
vederea extinderii răspunsului și a capacității,
asigurând accesul la servicii holistice de calitate
centrate pe supraviețuitori GBV pentru refugiați și
comunitățile-gazdă.
Mesaje de advocacy privind egalitatea de gen,
prevenirea și răspunsul la violența bazată pe gen în
contextul refugiațuilor din Republica Moldova.

Activitățile
ONU Femei

Accesul la prevenirea GBV care salvează vieți și la
programarea răspunsurilor multisectoriale
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• Sprijinirea, corelarea și
complimentare sistemelor
și capacităților naționale
existente.
• Acces în condiții de
siguranță la gestionarea
holistică
a
cazurilor,
consiliere juridică, servicii
de
siguranță
pentru
asistență psihosocială și
spații sigure pentru femei și
Activități din cadrul PRIDE
fete (WGSS).
•
Accesul la gestionarea clinică a violului.
Serviciile de răspuns sunt incluse în căile de trimitere și
ghidate de SOPs.
Sensibilizarea comunității și sensibilizarea.
Dezvoltarea capacităților și extindere.
Integrarea măsurilor de atenuare a riscurilor GBV

•
•

Coordonarea și orientarea periodică cu toate
sectoarele umanitare cu privire la integrarea GBV.
Instrumente, resurse, dezvoltarea capacităților și
planificarea sectorială specifică integrării atenuării
riscurilor de GBV.

Despre Subgrupul de lucru GBV: UNHCR în colaborare cu Autoritățile și UNFPA conduce răspunsul GBV pentru refugiații din Moldova. GBV SWG
are o rețea puternică de 51 de parteneri, inclusiv reprezentanți ai Departamentului pentru Egalitatea de Gen al Ministerului Muncii și Afacerilor
Sociale, Ministerului Sănătății, Ministerului Afacerilor Interne, organizațiilor locale (inclusiv Life Without Violence Action Coalition, reprezentând
25 de organizații locale de femei și furnizori de GBV), ONG-uri, agenții ONU și organizații interguvernamentale.
Membri: Centrul de Drept al Avocaților | La Strada | Centrul de Drept al Femeilor | Inițiative pentru femei | Viața fără violență Action Coalition,
reprezentând 25 de organizații locale de femei și furnizori de servicii GBV | Moldova pentru Pace | | de îngrijire la domiciliu Ajutor | de vârstă
| INTERSOS Planul înternational| MSF| Oxfam| Caritas Germania| ACTED| APS-Ajutorul pentru acțiune| Mercy Corps| REACH| IsrAid|
Catolice Relief Services| WeWorld| Medical Teams | IRC| HELP Age| IMC| Proiectul Hope| Slujirea în lumea Bisericii| Voce amplificată| Copil
de război Olanda| Crucea Roșie Franceză| Emergency| HIAS| BRF| ICNUR| | UNFPA | UN Women | UNICEF OIM| PNUD| ONU SIDA|
OHCHR, OMS| OSCE
SWG link-ul de întâlnire: SWG GBV se întrunește la fiecare două săptămâni , joi, la 2 pm.
(Interpretare engleză-română-rusă)
Portal de date - Răspunsul inter-agențiilor din Moldova:
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine/location/10784
Vă rugăm să contactați duquev@unhcr.org sau alwahaidy@unfpa.org pentru mai multe detalii.
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