
Cine rămâne în afara 

dezvoltării locale?

Programul Comun Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) al Guvernului Republicii Moldova, implementat de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Entitatea Organizaţiei 
Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), cu sprijinul �nanciar al Guvernului Suediei, depune efort pentru a asigura că femeile și bărbații din grupurile 
vulnerabile bene�ciază în mod egal de procesul de descentralizare şi dezvoltarea locală.

Sursa: Femeile şi bărbaţii în Republica Moldova, Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, 2008; Taxonomia şi posibilele implicaţii ale politicilor de descentralizare asupra grupurilor 
vulnerabile din Moldova, PCDLI 2011.
Foto: Dorin Goian.
PCDLI ar dori să aducă mulţumiri speciale lui Vasile Cantarji pentru facilitarea sesiunii foto.

În zonele rurale minoritățile etnice se confruntă adesea cu excluziunea socială şi 
discriminare în încercarea de a-şi păstra identitatea lor etnică şi patrimoniul 
cultural.

Minorităţile etnice au acces limitat la educaţie în propria lor limbă. Astfel, doar 0,06% 
din copiii ucraineni învață în ucraineană, o situaţie similară �ind caracteristică pentru 
copiii bulgari, dintre care doar 0,02% au bulgara ca limba lor de predare. 

Bărbaţii şi femeile aparţinând minorităţilor etnice reuşesc să participe în viaţa 
publică şi să �e reprezentaţi politic numai în comunităţile în care ei reprezintă 
majoritatea. În general, bărbaţii şi femeile aparţinând minorităţilor etnice nu 

participă sau nu sunt reprezentaţi politic în procesele de plani�care a dezvoltării 
locale. Minoritățile etnice au di�cultăţi în a formula şi comunica necesităţile lor 
speci�ce şi, ca urmare, acestea nu primesc ponderea cuvenită în planurile de 
dezvoltare locală.

Femeile şi fetele aparţinând minorităților etnice se confruntă cu discriminare bazată 
pe statutul lor de minoritate, cât şi discriminare bazată pe gen. Ele sunt deosebit de 
vulnerabile la a le � încălcate drepturile atât în viaţa publică, cât şi în cea privată: faţă 
de bărbaţii din comunităţile lor, ele au și mai puţine şanse de participare în activităţi 
economice sau în viaţa publică.

În Moldova, minorităţile etnice constituie circa 25% din populaţie

Abilitarea femeilor și bărbaților aparținând minorităților etnice contribuie la îmbunătăţirea diversităţii, la combaterea discriminării 
şi asigurarea unui caracter al procesului de dezvoltare locală mai incluziv şi mai sensibil la interesele întregii comunități!
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