
Să oprim discriminarea împotriva femeilor cu dizabilități!



Ce este dizabilitatea?
• Dizabilitatea este definită ca o stare fizică, psihică sau mentală care limitează activitatea, sub diverse forme, unei

persoane. Termenul "dizabilitate" este menit să îl înlocuiască pe cel de "handicap", în pofida faptului că legislația
română continuă să îl includă pe cel din urmă.

• Persoana cu dizabilitate este acea persoană care are deficienţe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de
durată, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanei
în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi.



Câte persoane cu dizabilități sunt în România?

• La 30 septembrie 2019 numărul total de persoane cu
dizabilităţi comunicat Autorităţii Naţionale pentru
Persoanele cu Dizabilităţi din cadrul Ministerului
Muncii şi Justiției Sociale, prin direcţiile generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene,
respectiv locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti, a fost de 839.632 persoane.

• Femeile reprezintă 53,10% din totalul persoanelor cu
dizabilităţi.

• Legea nr.448/2006 este principalul act normativ intern
care reglementează drepturile şi obligaţiile
persoanelor cu handicap acordate în scopul integrării
şi incluziunii sociale a acestora.



Situația femeilor cu dizabilități

• În România, ocuparea persoanelor cu dizabilităţi este menţionată ca prioritate în toate documentele strategice

publice privind ocuparea în general, precum şi în cele privind integrarea persoanelor cu dizabilităţi.

• Femeile cu handicap se află în continuare la marginea societății. Situația femeilor cu handicap nu este doar

mai dificilă decât cea a femeilor fără handicap, ci chiar și mai complicată decât cea a bărbaților cu handicap.

• Femeile cu handicap reprezintă 16 % din totalul populației feminine din Europa. Această cifră se bazează pe

populația feminină actuală, de aproape 250 de milioane de persoane; prin urmare, în Uniunea Europeană (UE)

există aproximativ 40 de milioane de femei și fete cu handicap.

• Femeile cu handicap prezintă un risc ridicat de a fi supuse violenței, exploatării și abuzului, comparativ cu

alte femei. Violența poate fi interpersonală, instituțională și/sau structurală. Violența instituțională și/sau

structurală este reprezentată de orice formă de inegalitate structurală sau discriminare instituțională care

menține o femeie într-o poziție subordonată, fie din punct de vedere fizic, fie ideologic, comparativ cu alte

persoane din familia, gospodăria sau comunitatea acesteia.

• Un studiu din 2014 realizat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene a estimat că

femeile și fetele cu handicap sunt de trei până la cinci ori mai susceptibile să devină victime ale violenței,

îndeosebi ale violenței domestice.



• Participarea femeilor, în general, pe piața forței de muncă rămâne mult mai scăzută decât cea

a bărbaților (46,6 % comparativ cu 61,9 %). 

• Piețele forței de muncă din toate statele membre indică o segregare de gen persistentă și

semnificativă. Femeile cu handicap sunt însă excluse într-o măsură mult mai mare de pe

piața forței de muncă. Numai 18,8 % dintre femeile cu handicap sunt angajate în UE, conform

Indicelui egalității de gen pe 2015 al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între

Femei și Bărbați.



Soluții
• UE și statele membre ar trebui să promoveze un echilibru mai bun între viața

profesională și cea privată a femeilor cu handicap și a îngrijitorilor de persoane cu
handicap prin măsuri eficace, bazate pe nevoile lor specifice.

• Printre măsurile posibile de luat în considerare în vederea atingerii acestui obiectiv
se numără transparența salarială, procedurile de angajare și prestațiile de asigurări
sociale, programul de lucru flexibil sau munca la distanță cu fracțiune de normă,
echilibrul între cheltuielile asociate handicapului în legătură cu maternitatea și
îngrijirile pentru alte persoane cu nevoi mari de sprijin, promovarea accesului
universal la servicii de sprijin la prețuri accesibile, de înaltă calitate, la ore diferite
pe parcursul zilei, precum creșele sau serviciile de îngrijire pentru bătrâni și alte
persoane cu nevoi mari de sprijin;

• UE și statele membre ar trebui să includă femeile cu handicap și familiile
persoanelor cu handicap în propunerea de directivă privind echilibrul între viața
profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor, precum și alte măsuri de
politică menite să îmbunătățească echilibrul între viața profesională și cea privată a
lucrătorilor și a îngrijitorilor

• Vocile femeilor și fetelor cu handicap sunt, în mod tradițional, reduse la tăcere și,
din acest motiv, ele sunt subreprezentate disproporțional în cadrul procesului
decizional public. În majoritatea statelor membre ale UE, privarea de capacitate
juridică a cetățenilor cu handicap rezultă în pierderea dreptului de vot de către
aceștia. Barierele în calea exercitării dreptului de vot iau, de asemenea, forma unor
proceduri de votare inaccesibile, inclusiv a unor secții de votare inaccesibile ( 43).
UE ar trebui să se asigure că femeile cu handicap pot participa pe deplin la viața
publică și politică, mai ales la alegerile pentru Parlamentul European din 2019



Strategii antidiscriminatorii
• Reunirea eforturilor tuturor instituțiilor publice existente la nivel local cu rol în

prevenirea și combaterea discriminării și a consecințelor acesteia.

• Stimularea dezvoltării societății civile la nivel local. 

• Dezvoltarea mecanismelor de reprezentare a grupurilor defavorizate la nivelele

de decizie și administrative.

• Sensibilizarea și formarea personalului serviciilor publice și a reprezentanților

mass-media pentru promovarea si aplicarea principiului egalității de șanse

pentru toți.

• Intensificarea campaniilor de conștientizare la nivelul populației privind

cauzele, incidenta și implicațiile actelor de discriminare a femeilor cu dizabilități.




