Asociatitt et frT3tH: d in Poritie
asupra realizirii in 2019 a Planului de acfiuni al Inspectoratului General
al Poli{iei privind creqterea ponderii qi rolului femeilor in Poli{ie'
pentru perioada 2018-2020

Pe parcursul ultimilor 3 ani, reforma Poliliei a constituit unul din obiectivele
primordiale ale Ministerului Afacerilor Interne care a avut ca scop sporirea eficienlei
Poliliei qi nivelului de incredere al populaliei in institulie, o Polilie care sd serveascb

intereselor cetSlenilor qi a intregii comunitSfii. Prin aprobarea qi implementarea
Strategiei de dezvohare a Poliliei pentru anii2016-2020 se intreprind ac{iuni pentru:
F consoli dar ea responsabilitdtii, efi cienlei, transparenlei gi profesionali smului
Poliliei;
F aplicarea echitabilS, eficientd gi eficace a legislaliei bazatd pe drepturile
omului in activitatea Poliliei;
F consolidarea capacitdlilor Poliliei de combatere a crimei organizate,
traficului de fiinle umane, criminalitdlii cibernetice, violenlei, inclusiv infracliunilor
din motive de gen, drogurilor gi contrabandei cu arrnament, falsificdrii qi sp6l5rii
banilor;
F crearea unui serviciu poli{ienesc modern, in conformitate cu cele mai bune
standarde gi practici ale Uniunii Europene qi internafionale, in m6surd sd rdspundd
proactiv qi in mod egal la nevoile cetdlenilor gi ale societdlii in ansamblu.
discriminare qi rele tratamente in activitatea Poliliei.
Unul din obiective vizeazd ;i respectarea principiului egalitdlii de gen in
procesul de angajare gi promovare in Polilie. Pentru realizarea acestui angajament,
dar gi in contextul Planului de acliuni privind creqterea ponderii qi rolului femeilor
in Polilie, pentru perioada 2018-2020, Polilia a inregistrat mai multe progrese, care
meritd a fi evidenliate:
1. Includerii subiectului Aspecte privind egalitatea de gen in programul
cursurilor de formare manageriali de baz6, organizate de Ministerul Afacerilor
Interne, in cadrul c6rora au fost abordate tematici precum:
- consolidarea capacitdlilor de analizd a actelorldeciziilor din perspectiva de
gen;
- creqterea ponderii Ei rolului femeilor in Polifie;
- bunele practici pentru integrarea aspectelor de gen;
- egalitatea de Eanse, cadrul normativ aplicabil.

De asemenea, aceste subiecte au fost abordate gi cu grupa de subofileri din
cadrul CIPAL, precum qi cu responsabilii din cadrul resurselor umane, din diferite
subdiviziuni ale MAI.
2. Desf5gurarea vizitelor ce au inclus mentorat Ei coaching in promovarea
egalitifii de gen in cadrul subdiviziunilor teritoriale, cu suportul Gender-Centru.

in acest sens este foarte important ca recomanddrile expuse in cadrul acestor vizite
sd fie integrate in activitatea zilnicd a salarialilor Poliliei.
3. Suportul qi asisten{a pentru grupul coordonator din domeniul gendero
asigurat prlntr-o serie de intdlniri consultative qi seminare cu privire la bugetarea
r.niibila la dimensiunea de gen, desfd;urate cu suportul Centrului Parteneriat pentru
Dezvoltare.
4. Atetiere de lucru

privind prezentarea qi preluarea bunelor practici

de
abilitare a femeilor desfbqurate cu suportul programului de asistenld tehnicS, la care
Asocialia a fost parte. in cadrul acestor ateliere, au fost elaborate proiectele Planului
privindEgalitatea de Gen, Fi;ei postului pentru unitdli de gen, Ghidului de abilitare
a femeilor.

5. Cooperarea eficienti intre Asocia{ia Femeilor din Polifie, Centrul de
Drept al femeilor qi Inspectoratul General al Polifiei. A fost testat chestionarul
de aplicare pentru rr.rrrl de formare in domeniul aplicdrii legislaliei privind
prevenirea qicombaterea violenlei inbazd de gen qi a violenlei in familie pentru
iormatorii de gen ai poliliei, selectate participante (in bazaunor criterii inaintate) qi
organizat cursul, in perioada 24-25 aprilie 2019, cu suportul Centrului de Drept al
FJmeilor. in cadrul acestei instruiri au fost distribuite qi primele ghiduri de orientare
juridic6 in cazde harfuire sexuald "Ai dreptul sd trdieqti cu demnitate" , cu susfinerea
financiarea a Suediei (Embassy of Sweden in Chisinau) qi Oak Foundation.
6. participarea la tirgurile locurilor de muncd, otganizate pentru tinerii
absolvenli ai instituliilor de inv616mdnt, in cadrul cdrora angajalii 9i angajatele
poliliei au informat despre procedura qi condiliile de angajare, menliondnd despre
angajamentele instituliei de creqtere a numarului femeilor in Poli1ie.
7. Deqi Polilia este in proces de elaborare a unui program de mentorat,
angajatele Fo[1iei au fost incurajate sd aplice qi sd participe la prima edilie a
frogramului Femei cu idei, unic in !ar6, destinat femeilor active din_municipiul
lor. In
Chig1n6u, care vor sd contribuie la solulionarea problemelor din comunitalile
au avut posibilitatea s5 invele cum sd abotdeze creativ
cadrul acestuia, participantele
'g"n
r""" idei qi sd le transpuni in realitate. In ambele edilii ale
o inifiativd, sd
Programului au fost selectate a cdte 4 poliliste.
8. Promovarea egaliti{ii de gen qi profesiei de poli{isti pe pagina web a
polifiei qi in mijlou..l. mass-media. Recent s-a participat la clubul de pres6, in
cadrul cdruia a fost prezentatd analiza percepliilor generale despre reptezentarea
femeilor Ei bdrbaliloi tn sectorul de securitate Ei apdrare. Considerdm o iniliativd
bun6 realizareareportajului dedicat femeilor in Poli1ie, in parteneriat cu Asocialia
Promo-Lex.
Apreciem realizareaacestor obiective qi venim cu unele recomandiri:

/Sn fie in continuare promovati egalitatea de gen, pentru a asigura

in
conqtienti zareade cdtre conducdtori a beneficiului de a creqte num6ru1 femeilor
polilie, care nu este doar un criteriu de performan!6 conform Matricei de Politici,
nafional.
Oar Ei un obiectiv conform mai multor documente de politici la nivel

Recru tarea qi men{inerea femeilor in Poli{ie si constituie o prioritate,
este atractivd nici
deEi trebuie sd recunoagtem c6, cu regret, profesia de polilist/d nu
pentru b6rbali, nici pentru femei. in cadrul tdrgurilor locurilor de munc6, tinerii au

/

fost mai mult interesali de salariul unui nou angaj at, cate poate fi mai mic decdt
salariul mediu pe economie.
Initierea unei campanii la nivel na{ional de recrutare care ar avea ca
grup^ finti femeile.
Desfigurarea unor analize/studii privind fenomenul hir{uirii pe criteriu
acestui
de sex/gen in cadrul Poli{iei, care s5 prezinte date despre existenla sau lipsa
de
fenomen. Totodata, nu putem vorbi despre lipsa acestuia in contextul cazului
harluire pe criteriu de sex la IP Telenegti. Instanla de judecatd a recunoscut, la finele
lunii noiembrie curent, vina Eefului gi l-a amendat cu 10 mii de lei, cu privarea de
dreptul de a ocupa funclii in cadrul Inspectoratului General de Polilie sau in cadrul
subdiviziunilor acestuia pe un termen de qase luni'
y' Crearea in noua structura a Inspectoratului General al Poli{iei a unei
func{ii de consilier pentru asigurarea egalitn{ii de gen, sau desemnarea a unei
ut coordona qi monitoriza integrarea dimensiunii de gen in
persoane dedicate,
care
activitatea poliliei. Cu toate cd existd grupul coordonator in domeniul gender,
qi angajate care au
are un regulament de funcfionare, membrii grupului sunt angajali
atribuiii 7e baz6,1a locui de munc6, iar competenlele in calitate de membru al
grupului nu sunt prevdzute in fiqele postului.
Implicarea femeilor in-procesul decizional. Participarea unui numdr mic
operalional qi
sau lipsa femeilor la qedinlele sdptdm6nale cu conducdtorii, consiliul
al Poliliei
gedinle de bilan!. Este cunoscut faptul cd in cadrul.Inspectoratului General
nu sunt femei la funclii de qef de direcliildireclii generale, doat 2 doamne de{in
funclia de qef adjunct de direclie, 1 doamnd qef adjunct in cadrul unei subdiviziuni
conducere
din cadrul lnspectoratului na{ional de investigalii. Preponderent func}ii de
oricum este
la care se regdsesc femeile sunt cele de qef de servicii/secfii, dar num6ru1

/

/

,*,

'/

redus.

/ Mirirea numirului de angajate la instruirile dedicate conducdtorilor,
cursul de

precum cursul de formar. ,-nunug.iiie, Muttagement qi Leadership,
evolueze in
formare manageriala de nivel ,rrp.iiot, pentru a le permite acestora sd
carierd.

/

Dotarea cu uniformi de serviciu qi cu echipament special adaptat
femei, dar qi
necesitfllilor, care cu regret, rdmdne a fi o provocare nu doar pentru
pentru batbali, problemdlips6 pentru alte subdiviziuni ale MAI.
' ,/ Neimplic area femeilor/birbafilor aflafi in concediu de ingrijire a
legSturd cu
copilului in activitali facultative organizate de institulie pentru a pSstra
coiegii/colegele qi a facilita reincadiut"ulor dupd revenirea din concediu'
/ Intensificarea promovirii egalitifii de gen qi mediatizirii profesiei de
poli{isti de cdtre instiiulie, care de- mulie ori, este pusd in sarcina Asocialiei
suplimentar
Femeilor din Polilie, deqi efortul membrelor Asociafiei este unul
problematic se
atributiilor de serviciu zilnice, iar atunci cand unele lucruri decurg
face referire la obiectivele Asocialiei.

Poli{ie este
Urmare a celor expuse, reiterdm cd Asocia{ia Femeilor din
la integrarea
deschisi de a desfiqura activiti{i comune care sd contribuie
dimensiunii de gen in activitatea Poliliei'

Spre final, reamintim avantajele creqterii numdrului femeilor

in

Polilie,
constatdri identificate qi de unele studii (Recruiting and Retaining Women: A SelfA s s esmeuide for Law Enfor c ement (H arrington, 2 0 0 0):
F Femeile incadrate in Poli{ie sunt la fel de competente ca qi colegii lor
barbafi. in urma evaludrilor fbcute in diferite structuri de ordine publica asupra
eficienlei bdrbatilor qi femeilor incadrali in aceste unitd1i, rezultatele au indicat cd
sunt la fel de capabili in serviciul de patruld. Aceste de studii indicd anumite domenii
in care femeile exceleazd, datoritd faptului cd sunt mai flexibile, independente
emolional,increzdtoare qi mai creative dec6t colegii lor bdrbafi. in concluzie,femeile
in subdiviziunile de ordine publicd 9i
Ei bdrbalii sunt la fel de capabili pentru a lucra
intr-adevdr ,,nu toate femeile se descurcd in fo4ele de ordine publicd - dar nici toli
bdrbafii".
) Femeile se implici activ la implementarea activitl{ii potifiei comunitare.
Realizarea unor politici orientate cdtre comunitate se bazeazd pe comunicarea qi
cooperarea cu cetdfenii, fiind important de subliniat cd femeile din Polilie primesc
mai multe evaludri favorabile qi mai puline pldngeri din partea cetdlenilor decdt
colegii lor barbali.

F Mai multe femei incadrate vor imbunltifii reacfia Poli{iei fa{6 de
violen{a impotriva femeilor, care rdmdne a fi o problemd pentru Republica
Moldova. Multe dintre victimele violenlei in familie nu inregistreazd pldngerile in
cadrul instituliilor abilitate, fapt pentru care nu apar in statisticile oficiale. Un
rdspuns inadecvat din partea acestor institulii ce se ocupd de contracararea
fenomenului violenlei domestice poate descuraja victima sd raporteze vn asemenea
ca". in acest sens, activitatea Poliliei in lupta impotriva violenlei in familie este
deosebit de import ant6.
F Cregterea numirului de femei reduce problemele privind hirfuirea qi
de gen din cadrul Poli{iei. Deqi barbalii qi femeile care hotirdsc sd
discrimin
^rea
urmeze o carierd in polilie au preponderent aceleaqi motivalii, incluzdnd aspecte
economice sau dorinla de a-i ajuta pe al1ii, intdlnesc insd factori de stres dife(i.
Femeile incadrate in acest domeniu au o tendin!6 mai mare de a intdmpina probleme
legate de lipsa de incredere a colegilor, lipsa oportunitdlilor de avansare, o intenlie
mai mare de a renunla. Un mediu numeric dominat de barbali qi tradilional
considerat masculin favorizeazd aparilia cazurilor de harluire. O reprezentare
crescutd a numflrului de femei reduce posibilitatea discrimindrii de 9€n, a
subutilizdrii qi a hdrluirii.

Prezen{a femeilor poate aduce schimbiri benefice de politici pentru
intreg personalul. Creqterea numdrului de femei nu numai c6, ar respecta principiul
egdit6lii de qanse intre femei qi bdrbali , dar ar imbundtdli procedurile de seleclie,
recrutare qi promov are a pesonalului. in acest sens, Lewis Sherman argumenteaz1:
in patru16, de
,,Dacdo femeie care are in61limea de 1,60 de metri poate fi implicatd
ce nu ar purea gi un bdrbat de aceeaqi indlfime? Dacd o femeie are nevoie de o
pregdtire fizicdmai intensivd, de ce nu ar aveanevoie qi un bdrbat? Daci o femeie
teufeqt. s6 aplaneze o situalie violentd frrd sd fie nevoitd sd aresteze pe nimeni, nu
ar tiebui ca ei sau oricarui alt barbat care arealizat acelaqi lucru s6le fie recunoscute
meritele privind eficienla de care au dat dovad6?". Asigurarea faptului cd

)

comunitate, previne
subdiviziunile de polilie sunt transparente qi responsabile fa!6de
eficient, respectand
abuzul de putere qi garante azd cd aceste institulii opereazd
totodatd legea.

parteneriatelo^r
de Drept al Femeilor' AO
stabilite cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, Centrul
in Moldova, Ambasadei SUA gi Ambasada Suediei la

Fiind ghidali de aceste argumente, s-a reuqit consolidarea

Gender-Centru, UN Women

jucat un rol determinant in
Chigindu qi Delegaliei Uniunii Europene care au
instruirilor qi preluarea
realizarearezultatelor considerabile, in special inorganizarea
viitor, accent fiind pus
bunelor practici. Aceste parteneriate voi continua 9i in anul
qi prevenire, precum qi
pe consultan!6, *guniriea evenimentelor de sensibilizate
ubilitur.u femeilor din organelor afacerilor interne.
propunem factoriloi de decizie si reflecte asupra urmitoarelor aspecte:
femeilor in Polilie Ei
- intensifi careasau reducerea ambiliei de a creqte numdrul
care se doreqte a
in ce m6sur6 acest obiectiv se va reg6si in noul document strategic
ca
fi o continuitate a actualei Strategii de Dezvoltare a Poliliei' Esteinnecesar
contextul
conducdtorii Poliliei sd vind .r., o uLirrne asupra acestor angajamente,
al Poliliei privind
in care in2121expird planul de acliuni al Inspectoratului General
necesitatea elaborarii qi
cre;terea ponderii qi rolului femeilor in roiilie qi apare
aprobdrii unui eventual Plan, mai complex;
Mini,sterului Afacerilor
- crearea condiliilor pentru consultarea din pattea
la elaborarea
Interne qi Inspectoratului General al Poliliei a viziunii Asocialiei
femeilor din Polilie sd
documentelor sau iniliativelor de politici, astfel incdt vocea

auzitd;

. .:
.. .. de
preverunl
qi
egalitalii
dedicate
ore
de
numarului
- creqterea
.g:n
qi
Aplicare aLegii,
Pregdtire
de
Integrat
Centrului
cadrul
in
discrimindrii, atdt
,,$tefan r.1 Mare", varorificand potenlialul
precum qi in cadrul Academiei
fre

iormatoriior pregdtili de Polilie in domeniul egalit6lii de gen;
posibiliidlii de a include competenlele privind promovarea
- indentifi

egalit6lii

'
posibilitdli de
de"!r"u
!.n ir, fiqele de post pentru a crea entuziasm;
sau

iiplicare/motivalre/interes legal, nu doar 1a nivel de voluntariat
diferite programe, inclusiv la
- valorific area participaiteior/participanlilor la
violenlei inbazd de gen"
cursul internalional ie insiruire "Prlvenir.u qi ro-baterea
internalionala (SIDA)'
organizatde Agenlia suedeza pentru dezvolt"are Ei cooperare
prevenirea hdrluirii
in parteneriat cu Polilia din suedia, in cadrul caruia s-a propus
harfuirii
in cadrul poliliei, atat prin desfd;urarea unui. studiu privind fenomenul
dar qi prin creEterea
sexuale in cadruf poli1iei, in baza unui chestionar anonim,
sexuale. qi
nivelului de informare a conducdtorilor despre fenomenul hdrluiri
prin intermediul seminarelor
consecinlele asupra vielii private qi mediul profesional,
sondajului qi recomanddrile
de instruire, in cadrul carora vor fi prezentate rezvltatele
necesare;
cflt qi de Asocialie, pentru
- identificarea unei formule, agteate, atdt de Polilie
cu suportul I-JN Women
coordonarea eficientd ainiliativeloi, in contextul in care,

ca suport pentru
Moldova a fost contractatd o consultantd care sd serveascd
desemnarea unel
planificarea strategicd a Asocialiei. in rezultat este necesar,

persoane de legdturd care sd faciliteze comunicarea cu factorii de decizie din cadrul

Poliliei;
qi organizarea unor gedinfe lunare/trimestriale dintre conducdtorii
Poliliei qi membrele Asociatiei sau eventual includerea unei reprezentante Ia
qedinlele de pe ldngd geful Polifiei;
- planificarea

conducdtorii bdrbati, care sd suslind femeile in Polilie, inclusiv care sd incurajeze
accederea lor la funclii de conducere de toate nivelele, pentru cd femeile sunt la fel
de profesioniste ca qi bdrbalii.
Integrarea dimensiunii de gen in toate procesele care au loc in activitatea
Poliliei nu trebuie vdzutdoar ca un angajament asumat, dar qi cao gatanlie cd fiecare
femeie gi bdrbat din cadrul Poliliei are oportunitdli egale de a se angala, de a activa
intr-un mediu sigur, fiindu-i recunoscute necesitdtile qi diferenlele, de a avea
posibilitate de a concilia vialaprofesionald cu cea familiald, de a se dezvolta qi de aqi consolida capacitdlile profesionale qi manageriale qi de a fi promovat/d,. "Prezenfa
femeilor nu trebuie iustificatd" (Mara Mqinaki) indiferent de domeniu, nivel
ierarhic sau funclie.

Asociatia Femeilor din Poli
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