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Drepturile sexuale și reproductive: drepturi
fundamentale ale omului (1)

Drepturile sexuale și reproductive sunt drepturi fundamentale ale omului și  presupun 
dreptul fiecăruia să ia decizii libere, informate și responsabile în ceea ce privește viața 
privată, sexualitatea, sănătatea, relațiile de cuplu și dacă și cu cine să se căsătorească și 
să aibă copii – fără nici o formă de discriminare, stigmatizare, constrângere sau violență. 
Aceasta include dreptul de a se bucura și de ași exprima sexualitatea, de a fi liber de 
orice intervenție în luarea deciziilor personale care țin de sexualitate și reproducere și de 
a avea acces la informații din domeniile sănătății sexuale și reproductive, la educație și 
serviciile relevante. (High-Level Task Force for the ICPD (2013) Policy Recommendations for the ICPD Beyond 2014: Sexual and 
Reproductive Health & Rights for All)



Drepturile sexuale și reproductive: drepturi
fundamentale ale omului (2)

Persoanele cu dizabilităţi trebuie să se poată bucura de toate drepturile sexuale şi reproductive 
garantate de instrumentele juridice internaţionale şi de legislaţia naţională…

 Cu toate acestea, persoanele cu dizabilităţi întâlnesc multe obstacole în calea exercitării 
acestor drepturi, mai degrabă din cauza pejudecăţilor furnizorilor de servicii medicale şi ale 
restului populaţiei decât din cauza dizabilităţilor.

 Persoanele cu dizabilităţi sunt vulnerabile faţă de stigmatizare, excluziune socială, 
discriminare, sărăcie şi violenţă, ceea ce le afectează şi accesul la servicii de sănătate sexuală şi 
a reproducerii.

 Femeile și fetele cu dizabilități din întreaga lume suferă din cauza accesului limitat a 
serviciilor și metodelor de contracepție, gestionarea ineficientă a sarcinii și nașterii, avortul 
forțat sau  constrângerea de a face avort, decăderea din drepturile părintești, refuzul de a se 
căsători sau căsătoria forțată, sterilizarea forțată sau constrângerea de a face sterilizare. (ICPD 
Beyond 2014: Issues Paper The Sexual and Reproductive Rights of Women and Girls with Disabilities, July 1st, 2013)



Republica Moldova garantează respectarea 
drepturilor sexuale și reproductive ale persoanelor cu dizabilități...

Ratificând în 2010 Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD), pe lîngă alte aspecte, 
Moldova și-a asumat o serie de responsabilități și angajamente legate de DSR, ulterior aplicându-le în 
actele legislative și normative naționale, precum:

 Articolul 16 impune statele să protejeze persoanele cu dizabilități de violență, exploatare și abuz (inclusiv 
aspectele gender ale acestor încălcări) ;

 Articolul 22 invocă drepturile egale ale persoanelor cu dizabilități la viața privată, inclusiv 
confidențialitatea informațiilor privind sănătatea personală;

 Articolul 23 impune statelor să elimine discriminarea împotriva persoanelor cu dizabilități în toate 
aspectele legate de căsătorie, familie, calitatea de părinte și relațiile interpersonale, inclusiv în domeniile 
de planificare familială, fertilitate și viață de familie;

 Articolul 25 impune ca statele și să asigure dreptul persoanelor cu dizabilități la cea mai bună stare de 
sănătate fără discriminare pe criterii de dizabilitate, inclusiv în domeniul sănătății sexuale și reproductive 
și al programelor publice de sănătate pentru populație să asigure un acces egal la serviciile de sănătate.



Despre drepturile sexuale și reproductive a femeilor 
și fetelor cu dizabilități în R. Moldova (1)

Femeile și fetele cu dizabilități din Moldova constituie aproximativ 48% (88,704 persoane) din numărul 
total de 184,8 mii de persoane cu dizabilități, și 2,5% din numărul total al populației potrivit datelor din 
2014 ale BNS. 

Date despre drepturile sexuale și reproductive ale persoanelor cu dizabilități sunt analizate în special din 
punct de vedere a  reflectării acestora în actele legislative și normative ulterior ratificării a CDPD de 
către RM (ex: Raport inițial de stat privind Implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, 
prezentat conform art. 35, autori: MMPSF și Comitetului ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități). 

Nu există statistici sau sisteme stabilite de colectare, monitorizare, raportare și evaluare a datelor cu 
privire la accesarea serviciilor de planificare familială, utilizarea metodelor de contracepție, avorturilor, 
infecțiilor cu transmitere sexuală, numărul de nașteri în rândurile persoanelor/femeilor cu dizabilități în 
Moldova. 



Despre drepturile sexuale și reproductive a femeilor
și fetelor cu dizabilități în R. Moldova (2)

În același timp, datele ce reflectă situația femeilor și fetelor cu dizabilități din țară sunt după cum 
urmează:

 doar 42% din femei în vârstă de 15 - 49 de ani folosesc o metodă modernă de contracepție; 
(Monitorizarea situației copiilor și femeilor, Studiul de Indicatori Multipli în Cuiburi, Republica Moldova, 2012)

 din 14 mii de avorturi făcute anual, 10,6% au fost în rândul adolescenților în vârstă de 15-19 ani; 

 în anul 2013, 36% din numărul total de adolescenți cu vârsta între 15 și 19 ani au răspuns că 
întrețineau relații sexuale (comparativ cu 28% în 2012), dar numai o jumătate din adolescenții cu 
vârsta între 10 și 19 ani, activi pe plan sexual, au folosit prezervativul pe parcursul anului trecut, iar 
20% nu au indicat utilizarea unei metode de contracepție. (Studiul KAP cu privire la Sănătatea și Dezvoltarea 
Adolescenților, Asociația Sănătate pentru Tineri, 2012)

 rata joasă de utilizare a metodelor moderne de contracepție conduce la creșterea incidenței 
infecțiilor cu transmitere sexuală, inclusiv a HIV, care a crescut de la 10,38 în anul 2000 la 21.28 per 
100.000 de persoane în anul 2012. În acest fel, Republica Moldova arată cei mai răi indicatori din 
Europa. 



Rolul societății civile în promovarea respectării
drepturilor persoanelor cu dizabilități...

Conform art.11 din Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu 
dizabilități, în scopul cultivării respectului pentru drepturile şi demnitatea persoanelor cu 
dizabilități organizațiile neguvernamentale:

 promovează o percepție pozitivă şi un rol social activ al persoanelor cu dizabilități;

 cultivă, la toate nivelele sistemului de învățământ, inclusiv la copiii de vîrstă fragedă, o 
atitudine respectuoasă faţă de drepturile persoanelor cu dizabilități;

 promovează recunoașterea deprinderilor, meritelor şi abilităților persoanelor cu dizabilități, 
cît şi a contribuției aduse de acestea la locurile lor de muncă;

 încurajează instituțiile mass-media să relateze despre persoanele cu dizabilități de o manieră 
care ar contribui la incluziunea lor socială;

 promovează programe de sensibilizare a opiniei publice cu privire la persoanele cu dizabilități 
şi drepturile acestora.



Toți egali, toți sănătoși: Abilitarea femeilor și fetelor cu dizabilități din 
Moldova să își exercite drepturile sexuale și reproductive (1)

Scopul proiectului:

A spori gradul de sensibilizare cu privire la drepturile sexuale și reproductive 
ale femeilor și fetelor cu dizabilități din Moldova și de a le abilita să își 
exercite aceste drepturi și să ia decizii informate cu privire la propria 
sexualitate.



Toți egali, toți sănătoși: Abilitarea femeilor și fetelor cu dizabilități din 
Moldova să își exercite drepturile sexuale și reproductive (2)

Obiectivele proiectului:

 Consolidarea capacității femeilor și fetelor cu dizabilități pentru exercitarea drepturilor 
sexuale și reproductive, creșterea încrederii și respectului de sine, în scopul de a 
favoriza luarea unor decizii mai bune și mai informate;  

 Creșterea nivelului de cunoaștere a intermediarilor în ceea ce privește drepturile 
sexuale și reproductive (personalul instituțiilor pentru persoanele cu dizabilități, 
organizațiile care doresc să își instruiască și sensibilizeze personalul, pentru profesori, 
îngrijitori și membri ai familiilor din care fac parte femeile și fetele cu dizabilități); 

 Sensibilizarea societății și reducerea atitudinilor discriminatorii față de femeile și fetele 
cu dizabilități prin intermediul creșterii gradului de sensibilizare a mass-media cu 
privire la acest subiect și contribuția la schimbarea calității mesajelor exprimate (a 
caracterului acuzativ în favoarea celui educativ).



Activități planificate și rezultatele așteptate (1)

1. Cu scopul consolidarii capacității femeilor și fetelor cu dizabilități pentru exercitarea drepturilor 
sexuale și reproductive, creșterea încrederii și respectului de sine, în scopul de a favoriza luarea unor 
decizii mai bune și mai informate se planifică:

 Desfășurarea unui ”training pentru traineri ”pentru 15 fete cu dizabilități; 

 Extinderea funcționării liniei telefonice existente/call centrului CIDSR, având ca scop oferirea de 
asistență imediată (prin furnizarea de informație corectă, detalii despre facilitățile de sănătate pe care 
au dreptul să le acceseze) femeilor și fetelor cu dizabilități care au nevoie de această asistență, sau 
intermediarilor; 

 Crearea, menținerea și promovarea compartimentului legat de drepturile sexuale și reproductive de 
pe site-ul web al CIDSR și de pe pagina de Facebook;

 Organizarea Conferinței Naționale pentru a împărtăși rezultatele obținute în urma proiectului-pilot de 
sporire a gradului de sensibilizare în ceea ce privește drepturile sexuale și reproductive ale femeilor și 
fetelor cu dizabilități din Moldova. 



Activități planificate și rezultatele așteptate (2)

Rezultate așteptate:

• Cele 15 fete cu dizabilități instruite vor deveni parte a rețelei naționale Youth 
Peer Education (Y-Peer) și vor disemina informația în materie de DSSR ale 
femeilor și fetelor cu dizabilități;

• În urma participării la Conferința Națională cu privire la DSSR ale femeilor și 
fetelor cu dizabilități, participanții vor fi motivați să identifice modalități noi 
de abordare a problemei respective în activitatea lor ulterioară, care pot 
include apariția de servicii noi, de materiale informative, media etc.



Activități planificate și rezultatele așteptate (3)

2. Cu scopul creșterii nivelului de cunoaștere a intermediarilor în ceea ce privește 
drepturile sexuale și reproductive se planifică:

 Desfășurarea analizei situaționale pentru determinarea lacunelor și  a sprijinului 
necesar în materie de sănătate și drepturi sexuale și reproductive pentru femeile și 
fetele cu dizabilități din Moldova;

 Desfășurarea unui curs de instruire de 4 zile pentru 15 intermediari (personalul 
instituțiilor pentru persoanele cu dizabilități, organizațiile care doresc să își instruiască 
și sensibilizeze personalul, pentru profesori, îngrijitori și membri ai familiilor din care 
fac parte femeile și fetele cu dizabilități).



Activități planificate și rezultatele așteptate (4)

Rezultate așteptate:

• Rezultatele analizei situaționale, compilate într-un Raport vor servi ca 
informație (în situația în care nu există informații/resurse disponibile anume la 
subiectul drepturilor şi a sănătății sexuale şi de reproducere (DSSR) ale 
persoanelor cu dizabilități din Moldova) pentru părțile responsabile de 
elaborarea politicilor, ONG-urile care își vor exprima disponibilitatea să lanseze 
proiecte care să abordeze acest subiect;

• Cei 15 intermediari instruiți vor acționa în calitatea de experți la nivel național 
în abordarea problemei DSSR ale femeilor și fetelor cu dizabilități și vor avea 
capacitatea de a instrui persoanele cu dizabilități dar și alți specialiști în urma 
unor solicitări.



Activități planificate și rezultatele așteptate (5)

3. Cu scopul sensibilizării societății și reducerii atitudinilor discriminatorii față de 
femeile și fetele cu dizabilități prin intermediul creșterii gradului de sensibilizare a 
mass-media cu privire la acest subiect și contribuția la schimbarea calității 
mesajelor exprimate se planifică:

 Organizarea cluburilor mass-media cu exerciții de clarificare a valorilor, scrierea de 
ghidări pentru media și de comunicate de presă;

 Organizarea unui concurs de articole la tema drepturilor sexuale și reproductive 
ale femeilor și fetelor cu dizabilități cu nominalizarea unui câștigător.

Rezultatele așteptate:

• Jurnaliștii care sunt informați despre aceste aspecte și au abilitatea de utilizare a 
terminologiei din domeniu vor contribui (prin articole cu date concrete, menite să 
dezmintă miturile) la creșterea gradului de sensibilizare a comunității cu privire la 
DSSR ale femeilor și fetelor cu dizabilități și să reducă discriminarea.



Dar, mai întâi de toate, noi ca și indivizi suntem datori să 
asigurăm măsuri de protecție a persoanelor cu dizabilități 
și să ne adaptăm noi înșine la ele.

MULȚUMESC
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