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SUGESTII 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru afaceri 

externe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 

urmează a fi adoptată: 

– având în vedere documentul de lucru comun al serviciilor Comisiei intitulat „Egalitatea de 

gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul 

relațiilor externe ale UE în perioada 2016-2020ˮ, 

A. întrucât, în iunie 2015, Consiliul Afaceri Externe și-a reafirmat angajamentul de a 

promova drepturile femeilor și a tras concluzia că capacitarea femeilor din regiune a fost o 

componentă esențială a stabilității pe termen lung și a bunei guvernări; 

B. întrucât o definiție comună a democrației, a statului de drept și a drepturilor femeilor 

reprezintă o condiție preliminară esențială pentru o cooperare mai strânsă între UE și cele 

cinci țări din Asia Centrală în domenii de interes reciproc și întrucât printre prioritățile UE 

se numără respectarea libertății de asociere, a libertății de exprimare și a libertății 

religioase, precum și promovarea drepturilor femeilor, a drepturilor copiilor și a 

drepturilor persoanelor care aparțin minorităților; întrucât în țările din Asia Centrală 

continuă să existe probleme legate de drepturile omului, democrație și drepturile 

fundamentale și întrucât atunci când este vorba de discriminare în materie de acces la 

educație, asistență medicală și oportunități economice și culturale, situația generală a 

femeilor din regiune rămâne îngrijorătoare; întrucât o cooperare mai strânsă cu UE va face 

posibilă realizarea unor îmbunătățiri în aceste domenii; 

C. întrucât Reprezentantul Special al UE pentru Asia Centrală, Peter Burian, are 

responsabilitatea de a promova drepturile femeilor și egalitatea de gen; 

D. întrucât situația femeilor din Asia Centrală se îmbunătățește treptat în ceea ce privește rata 

mortalității materne, rata maternității în rândul adolescentelor, numărul aproape egal de 

fete și băieți care termină învățământul primar și secundar, precum rata de ocupare a 

femeilor și bărbaților1; întrucât există în continuare un decalaj considerabil între numărul 

de femei și bărbați înscriși în învățământul terțiar în Uzbekistan și Tadjikistan, iar în 

Kazahstan, dimpotrivă, sunt mai multe femei înscrise în învățământul terțiar decât 

bărbați2, 

E. întrucât creșterea nivelului general de educație va contribui la contracararea unor cazuri 

potențiale de radicalizare în rândul tinerilor și la reducerea violenței de gen; 

F. întrucât există diferențe semnificative între experiențele femeilor din mediul rural și 

experiențele femeilor din mediul urban și întrucât este dificil să se facă generalizări în 

ambele cazuri, femeile din mediul rural trebuind să lupte mai mult pentru a beneficia 

drepturile acordate de legislația națională; 

G. întrucât UE trebuie să adopte urgent o politică externă care ține cont de egalitatea dintre 

                                                 
1 Banca Mondială - Date și statistici privind egalitatea de gen 2015 
2 Institutul de Statistică al UNESCO  
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femei și bărbați, pentru a promova agenda privind egalitatea de gen la nivel global după 

2015; 

H. întrucât instituțiile ONU raportează schimbări neglijabile în Kazahstan legate de condiția 

femeilor, în pofida adoptării Strategiei pentru egalitatea de gen 2006-2016; întrucât 

femeile se confruntă cu dificultăți economice accentuate, cu discriminări la angajare și 

rămân vulnerabile la trafic, în special la traficul în scopul exploatării sexuale; 

I. întrucât violența practicată în diferite forme împotriva femeilor rămâne o problemă larg 

răspândită în Uzbekistan, unde nu există niciun act legislativ care să interzică violența 

domestică, în Tadjikistan, unde traficul de persoane, inclusiv traficul în scopuri sexuale și 

traficul de forță de muncă constituie o problemă îngrijorătoare, precum și în Kârgâzstan, 

unde sunt raportate în continuare cazuri de răpiri de mirese, de viol conjugal și de violență 

domestică; 

J. întrucât, în Turkmenistan, activitățile de culegere a datelor despre drepturile femeii sunt 

insuficiente, iar chestiuni cum ar fi căsătoriile forțate, discriminarea femeilor separate și 

divorțate, violența domestică și traficul de femei și fete sunt în continuare larg răspândite, 

1. recunoaște că, deși Uzbekistanul, Kazahstanul, Kârgâzstanul, Tadjikistanul și 

Turkmenistanul se confruntă cu probleme distincte legate de promovarea drepturilor 

omului, regiunea se confruntă cu probleme comune legate de abordarea și promovarea 

drepturilor femeilor și a egalității de gen; 

2. constată că, în pofida celor cinci țări din Asia Centrală care au ratificat Convenția ONU 

privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, cultura din aceste 

țări are, în continuare, un caracter patriarhal și este dominată de bărbați, că există în 

continuare inegalități semnificative între bărbați și femei în multe domenii, inclusiv în 

accesul la studiile superioare și la anumite segmente ale pieței muncii, precum și la 

protecție juridică și la drepturi; constată, de asemenea, că violența împotriva femeilor este 

în continuare larg răspândită în multe părți din Asia Centrală și îmbracă multe forme, 

inclusiv violența domestică, răpirea mireselor, trafic, căsătorii timpurii și abuzuri fizice; 

invită cele cinci țări să aplice în totalitate Convenția privind eliminarea tuturor formelor de 

discriminare față de femei (CEDAW); reiterează că sprijinul acordat de UE trebuie să 

includă măsuri concrete de eradicare a discriminării femeilor; 

3. recomandă desfășurarea unor acțiuni de conștientizare și pregătire a personalului judiciar 

cu privire la problematica egalității de gen și subliniază că este necesar să fie pedepsite 

persoanele care comit acte de violență de gen; 

4. constată că femeile joacă un rol plenar și esențial în producția și în exploatările agricole în 

toate țările din Asia Centrală, ponderea medie a femeilor angajate în sectorul agricol fiind 

de 58 %1, însă deplânge practica continuă a  muncii forțate în agricultură, mai ales în 

industria bumbacului din Uzbekistan; invită toate țările din Asia Centrală să încurajeze 

ocuparea forței de muncă și antreprenoriatul în rândul femeilor, în special în zonele rurale; 

solicită promovarea și monitorizarea  drepturilor economice și sociale și capacitarea 

femeilor și a fetelor, ca obiective principale ale relațiilor externe ale UE cu această 

regiune; 

                                                 
1  Statistica Băncii Mondiale 2012. 
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5. susține că trebuie acordată prioritate programelor de investiții care ar putea avea un impact 

mai mare asupra dezvoltării regiunii, nu în ultimul rând în ceea ce privește educația, 

tineretul și egalitatea de gen; 

6. atrage atenția asupra importanței pe care o are accesul femeilor la învățământul 

profesional și la educația universitară, inclusiv o mai mare proporție a femeilor în 

domeniile științifice și tehnologice, și îndeamnă RSUE să pună în practică măsuri de 

stimulare în acest sens; consideră că UE trebuie să-și intensifice acțiunile în acest domeniu 

prin organizarea unor cursuri pedagogice și oferirea de materiale didactice; solicită 

adoptarea unor măsuri vizând modernizarea învățământului public, promovarea 

schimburilor academice internaționale și oferirea posibilității pentru femei de a participa 

în condiții de egalitate; consideră că ar trebui concepute cursuri de pregătire în 

problematica egalității de gen pentru personalul din învățământ;  

7. recunoaște măsurile luate de o serie de țări din Asia Centrală pentru a îmbunătăți 

egalitatea de gen, cum ar fi amendamentele la articolele 154 și 155 din Codul penal din 

Kârgâzstan, intrat în vigoare în februarie 2014, care înăspresc pedepsele pentru răpirea 

mireselor, obicei foarte practicat; constată că apărarea drepturilor femeilor și promovarea 

egalității de gen în această regiune rămân, în continuare, chestiuni care trebuie soluționate; 

cere Comisiei să sprijine în continuare țările din Asia Centrală în dezvoltarea programelor 

și acțiunilor vizând egalitatea de gen, cu scopul de a se realiza  egalitatea de gen și de a 

garanta tuturor persoanele, inclusiv membrilor cei mai vulnerabili ai societății, exercitarea 

deplină a drepturilor omului; 

8. salută Strategia pentru egalitate de gen a Kazahstanului și cele 45 de măsuri politice, 

sociale și economice cuprinse în ea; cere Comisiei să sprijine în continuare țările din Asia 

Centrală în dezvoltarea programelor și acțiunilor vizând egalitatea de gen și solicită o 

implementare mai eficientă a acestei strategii; regretă absența femeilor la nivelul 

structurilor decizionale publice din Kazahstan, în pofida prevederilor legale care impun o 

cotă de 30% femei în instituțiile politice; 

9. cere SEAE ca, în procesul de revizuire a Strategiei sale pentru Asia Centrală și în 

conformitate cu prioritățile pentru 2016-2020 și cu realizările obținute deja în Asia 

Centrală, să stabilească un plan de acțiune cuprinzător privind egalitatea de gen, cu acțiuni 

concrete de îmbunătățire a drepturilor și a condițiilor de viață ale femeilor; consideră că 

fiecare țară din Asia Centrală trebuie încurajată să adopte o legislație care interzice 

explicit toate formele de violență și discriminare împotriva femeilor, inclusiv abuzurile 

sexuale, fizice, fiziologice și economice, care împiedică victimele să muncească și să aibă 

acces la conturi bancare, cărți de credit sau transport, printre alte tactici de izolare; 

subliniază că securitatea financiară este primul factor care determină capacitatea unei 

victime a violenței domestice să se elibereze și să nu mai fie supusă abuzurilor în viitor; 

invită țările din Asia Centrală să trateze violența împotriva femeilor ca infracțiune, să 

investigheze în mod corespunzător toate cazurile semnalate și să introducă măsuri care să 

garanteze victimelor protecția, asistența și accesul la justiție, precum și mecanisme care să 

asigure aplicarea legii; constată că sectorul agențiilor matrimoniale este relativ important 

în Asia Centrală și cere ca țările din regiune să examineze posibilitatea de a reglementa 

aceste agenții, pentru a proteja cât mai bine femeile vulnerabile la exploatare; invită țările 

din Asia Centrală să desfășoare campanii educative despre dreptul de a trăi o viață lipsită 

de violență, precum și campanii de conștientizare adresate întregii societăți, mai ales 
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liderilor religioși, cu privire la necesitatea absolută a acordului ambelor părți în timpul 

ceremoniei de căsătorie; 

10. constată că există o fractură între lege și realitate și că, deși unele țări au un cod juridic 

care garantează drepturi egale la împărțirea moștenirii, se menține discriminarea în 

favoarea moștenitorilor de sex masculin; este îngrijorat de faptul că, în Tadjikistan, 

neînregistrarea legală a căsătoriilor plasează femeile într-o poziție deosebit de vulnerabilă 

după un divorț, cercetările efectuate de OSCE arătând că, din această cauză, 80 % din 

femeile divorțate nu își pot exercita drepturile de proprietate și pensie alimentară;  

11. îndeamnă UE să sprijine organizațiile societății civile care militează pentru apărarea 

drepturilor omului și promovarea egalității de gen în țările din Asia Centrală și să 

coopereze activ cu organizațiile internaționale implicate în egalitatea de gen, cum ar fi, de 

exemplu, OIM, OCDE și ONU, pentru a crea sinergii care să conducă la capacitarea 

femeilor; 

12. remarcă slaba reprezentare a femeilor în posturile ministeriale, ele ocupând în 2015 15 % , 

respectiv 5,7 % din aceste posturi în Kârgâzstan și în Turkmenistan1;  încurajează țările 

din această regiune și Comisia să se concentreze, de asemenea, pe implicarea femeilor în 

procesul decizional, în special la nivel politic, și recomandă introducerea unui sistem de 

cote, pentru a promova participarea femeilor, în primul rând în poziția de candidate; 

13. condamnă orice act legislativ, orice reglementare sau presiune exercitată de guvern care 

restrânge în mod nejustificat libertatea de exprimare, în special femeilor și altor categorii 

de gen; 

14. susține că implicarea și sprijinul bugetar acordat de UE ar trebui să fie legat de realizarea 

unor astfel de progrese măsurabile în ceea ce privește drepturile omului, democrația și 

libertățile fundamentale în țările din Asia Centrală; 

15. remarcă cu îngrijorare că Raportul anual pe 2015 privind traficul de ființe umane2 a plasat 

Turkmenistanul și Uzbekistanul pe lista țărilor aflate sub observație („Watch List”), ceea 

ce înseamnă că numărul de victime ale traficului de ființe umane este în creștere; invită 

coordonatorul antitrafic al UE să sprijine Turkmenistanul și Uzbekistanul în combaterea 

traficului de ființe umane, care reprezintă un afront la adresa demnității umane ce implică 

adesea teroare psihologică și violență fizică și care trebuie, așadar, eradicat; cere statelor 

membre să sublinieze acest aspect important în cadrul relațiilor pe care le au cu aceste țări; 

16. invită țările din Asia Centrală să promoveze accesul egal la tehnologiile informației și 

comunicațiilor pentru a realiza potențialul de creștere pe care îl reprezintă femeile în 

economiile locale și globale; 

17. subliniază că trebuie organizate cursuri de pregătire pe teme de violență împotriva 

femeilor și de trafic, pentru personalul autorităților de aplicare a legii, procurori și 

personalul judiciar și trebuie înființate centre și adăposturi accesibile, care să ofere 

victimelor sprijin psihologic și juridic; 

                                                 
1  Statisticile Băncii Mondiale pe o perioadă de cinci ani (2011-2015). 
2  Redactat de Departamentul de Stat al SUA. 
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18. subliniază importanța unei finanțări adecvate a instituțiilor și organismelor responsabile de 

implementarea politicilor în domeniul egalității de gen, precum și a independenței și a 

finanțării organizațiilor societății civile care susțin drepturile femeilor. 
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