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AGENDA FEMEILE, PACEA ȘI SECURITATEA  
 
La 7 iunie 2019 în incinta Ministerului Apărării a Republicii Moldova a fost lansată Asociația Femeilor 
din Armata Națională (AFAN), asociație obștească care îşi propune să promoveze egalitatea de gen, 
să prevină discriminarea şi să contribuie la creşterea ponderii femeilor în structurile Armatei 
Naţionale, prin promovarea profesiei de militar. Președinta asociației, doamna Colonel Mariana 
Grama a menționat că AFAN „vine să sprijine atât femeile cât și bărbații pentru a se integra mai simplu 
în sectorul de apărare și securitate și de a deveni adevărați promotori ai păcii și stabilității”. 
(https://www.facebook.com/pg/AOAFANRM/reviews/?post_id=2464996836864366&referrer=page
_recommendations_home_card) 
 

Natalia ALBU, doctor în științe politice, conferențiară universitară la Academia 
Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”: Evenimentul de lansare a „Asociației 
Femeilor din Armata Națională” subliniază că promovarea rolului femeilor în armată 
și ruperea stereotipurilor de gen reprezintă un efort comun: are nevoie de sprijinul și 
angajamentul femeilor și bărbaților, trebuie susținut de sus în jos, dar și implementat 
de jos în sus, are nevoie de suport din partea organizațiilor internaționale, dar și 
stimulente naționale, atât la nivel guvernamental, cât și din partea societății civile. 

Crearea unei astfel de asociații în sectorul de apărare subliniază că forțele armate diverse și incluzive 
nu sunt un scop în sine, dar reflectă mai bine societatea pe care o servesc, sunt mai eficiente în 
îndeplinirea diverselor sarcini/misiuni și contribuie la asigurarea unui mediu de lucru mai bun pentru 
toți angajații. În fine, asociația lansată – prima organizație destinată femeilor din Armata Națională 
– promite să fie dedicată împuternicirii femeilor din sectorul de apărare, să asigure acceptarea rolului 
important al femeilor în procesele de pace și conflict și promite să fie un avocat dinamic pentru a 
povesti istoriile acestora. 
 
Înființarea și lansarea a unei Asociații a Femeilor din Armata Națională vine să evidențieze progrese 
privind conștientizarea faptului că femeile capătă un rol din ce în ce mai important în procesele de 
pace, în general, și în sectorul de securitate şi apărare al Republicii Moldova, în special. Totodată, 
crearea unei astfel de asociații este determinată și de contextul în care a fost aprobat Programul 
naţional cu privire la implementarea Rezoluţiei 1325 a CS ONU „Femeile, pacea şi securitatea” pentru 
anii 2018-2021. CID NATO, fiind unul din actorii care a contribuit la elaborarea programului respectiv, 
continue să vă informeze cu privire la aspecte cheie de implementare a Rezoluției 1325 conform 
Ghidului informativ „Rezoluţia 1325 a Consiliului de Securitate ONU privind Femeile, Pacea și 
Securitatea. Agenda Femeile, Pacea și Securitatea”, publicat în cadrul proiectului Planul Național al 
Republicii Moldova de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU (a se vedea: 
https://infocenter.md/ghidul-informativ-rezolutia-1325-a-consiliului-de-securitate-onu-privind-
agenda-femeile-pacea-si-securitatea/). 
 
DE CE FEMEILE, PACEA ȘI SECURITATEA? 
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Radu BURDUJA, Secretar General de Stat al Ministerului Apărării: 
Femeile reprezintă o componentă puternică în asigurarea păcii şi securităţii. [...] În 
contextul Reformei Sectorului de Apărare, este tot mai evident faptul că integrarea 
perspectivei de gen contribuie esenţial la eficienţa operaţională a instituţiei şi 
reprezintă un instrument ce permite de a răspunde necesităţilor în schimbare ale 
sectorului de apărare, dar şi de a consolida controlul democratic, civil asupra forţelor 
armate. De asemenea, Ministerul Apărării atât prin intermediul Planului de acţiuni 

instituţional de implementare a Rezoluţiei 1325, cât şi prin intermediul Programului ,,Armata 
profesionistă”, îşi propune să consolideze cel mai important element al oricărui sistem – resursa 
umană, implicit selectarea, dotarea, instruirea şi asigurarea facilităţilor sociale ţinând cont de 
necesităţile specifice atât a femeilor cât şi a bărbaţilor din sectorul de apărare. . [...] (Rezoluţia 1325 
a Consiliului de Securitate ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea. Agenda Femeile, Pacea și 
Securitatea. Ghidului informativ, p.43) 
 

Elena MÂRZAC, co-directoare a Proiectului „Elaborarea Planului National de 
Implementare a Rezoluţiei 1325”, coordonator din partea societăţii civile în cadrul 
procesului de elaborare a PNA: 
 
... Deoarece acolo unde se implică Femeia este mai multă pace, pot fi găsite soluţii 
mai eficiente pentru reducerea divizării pe criterii politice, religioase şi etnice, 

deoarece ele cunosc mai bine necesităţile de securitate ale comunităţii şi respectiv au o abordare 
diferită în rezolvarea problemelor [...] Dar și pentru că potenţialul organizaţiilor de femei nu poate fi 
neglijat. Societatea civilă a jucat şi continuă să joace un rol esenţial în promovarea şi sprijinirea punerii 
în aplicare a SCR1325, al organismelor regionale şi al guvernelor naţionale.  
 
... Deoarece femeile și bărbaţii din sectorul asociativ sunt și ei parte a sectorului de securitate și 
apărare și participă activ la promovarea culturii de securitate, la asigurarea securităţii individuale, 
comunitare și naţionale. Pentru că securitatea începe de la noi și de la capacitatea noastră de 
convieţui, de a ne complementa, de a ne respecta și de a înţelege! 

 
Avantaje privind elaborarea şi aprobarea unui Plan Naţional de Acţiuni de implementare a 
RCSONU1325 
 
În implementarea Rezoluţiei 1325 a CS al ONU, precum şi a altor rezoluţii conexe, se recomandă 
elaborarea şi adoptarea unui Plan de Acţiuni. Începând cu anul 2005, guvernele naţionale au început 
să dezvolte planuri de acţiuni privind Rezoluţia 1325. Ţările europene au fost pionierii în acest proces, 
în special Danemarca, Suedia, Norvegia şi Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. 
 
În general, un PNA este o strategie elaborată de un stat pentru a pune în aplicare Agenda Femeile, 
Pacea şi Securitatea. Un plan de acţiuni bine elaborat oferă posibilitatea de a identifica priorităţile 
statelor în dezvoltarea unui sector de securitate incluziv şi asigură coordonarea activităţii dintre 
actorii relevanţi (atât naţionali, cât şi internaţionali), inclusiv cooperarea cu societatea civilă. Planurile 
trebuie să conţină obiective clar formulate, acţiuni şi responsabilităţi, precum şi mecanisme de 
monitorizare şi evaluare. 
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Strategiile naţionale de punere în aplicare a Rezoluţiei 1325 sunt relevante pentru toate ţările, nu 
numai pentru cele implicate în conflicte. Statele sunt adesea afectate de conflicte cu vecini, ţări din 
aceeaşi regiune sau cu ţări donatoare care sunt implicate în eforturile de pace. Mai multe studii au 
arătat, de exemplu, că includerea mai multor femei în domeniul militar şi operaţiunile de menţinere 
a păcii a sporit considerabil eficienţa de gestionare a operaţiei militare. Aceasta se poate de realizat 
prin îmbunătăţirea gradului de conştientizare şi cunoaştere a ameninţărilor specifice de securitate. 
Ca urmare, se asigură promovarea politicilor sensibile la gen pentru a răspunde nevoilor diferite de 
securitate. 
 
Agenda Femeile, Pacea şi Securitatea nu se concentrează numai pe situaţii în care pacea este imediat 
ameninţată, ci vizează, de asemenea, asigurarea unei participări mai mari a femeilor în sfera politică 
în ansamblu. De exemplu, articolul 1 al Rezoluţiei 1325 îndeamnă statele membre să asigure o 
reprezentare sporită a femeilor la toate nivelurile decizionale din instituţiile naţionale, regionale şi 
internaţionale şi în cadrul mecanismelor de prevenire, gestionare şi soluţionare a conflictelor. Această 
solicitare este determinată de faptul că nu este posibilă respectarea Agendei FPS prin includerea 
bruscă a mai multor femei în situaţii de conflict sau postconflict – femeile trebuie să fie incluse în viaţa 
politică şi instituţională de zi cu zi pentru a face ca participarea lor să fie semnificativă. 
 
În fine, elaborarea unui PNA de implementare a Rezoluţiei 1325 a CS al ONU rezidă în perspectiva sa 
de a consolida şi fortifica obligaţiile dreptului internaţional şi, în special, rolul de lege soft (Termenul 
„lege soft” este adesea folosit pentru a descrie diverse tipuri de instrumente cvasi-juridice ale Uniunii 
Europene: „coduri de conduită”, „orientări”, „comunicări” etc.) în promovarea drepturilor omului în 
rândul femeilor şi fetelor în situaţie de pace şi conflict. În acelaşi timp, PNA sunt instrumente eficiente 
pentru o mai bună sistematizare a activităţile necesare pentru a implementa cei patru piloni ai 
Rezoluţiei 13252 a CS al ONU. 
 
Câmpul de implementare a unui PNA privind RCSONU 1325 este încă relativ nou şi multe ţări 
experimentează primul lor plan, iar altele - cea de-a treia generaţie de plan. Ca şi în cazul oricărei 
politici publice trans-sectoriale sau naţionale există provocări. Unele planuri nu au resurse adecvate 
(doar 22% din planuri adoptate includ un buget alocat pentru punerea în aplicare a PNA după 
aprobarea acestuia), nu au sprijin politic, nu evidenţiază priorităţilenaţionale sau nu sunt 
personalizate în contextul local. Altele sunt „mari pe hârtie”, dar nu dispun de mecanisme eficiente 
de coordonare sau de responsabilizare. În acelaşi timp, în pofida faptului că multe state au o istorie 
recentăde conflict sau intervenţie militară şi probleme privind comerţul cu arme se constată o analiză 
insuficientă a legăturii dintre dezarmare, egalitatea de gen şi violenţa. Totuşi, există progrese în 
implementarea prevederilor Agendei Femeile Pacea şi Securitateaşi acest ghid este menit să 
contribuie la evidenţierea acestora. 
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În mare parte, Planurile Naţionale de Acţiuni 
au constituit mijloace majore pentru ca 
statele membre ale ONU să transpună 
angajamentele internaţionale privind Agenda 
Femeile, Pacea şi Securitatea în politicile şi 
programele naţionale. Cu toate acestea, cele 
76 de PNA adoptate până în prezent diferă 
foarte mult şi opiniile cu privire la eficacitatea 
lor sunt împărţite. Aceasta deoarece 
numai22de state (28%) au inclus referiri la 
dezarmare şi s-au axat pe acţiuni specifice 
pentru dezarmarea societăţii şi controlul 
comerţului ilicit cu arme de calibru mic sau 
numai 39 de state (52%) au identificat explicit 
procesul de monitorizare şi evaluare a implementării PNA (Sursa: 
http://www.peacewomen.org/member-states). 
 
Unele dintre ţări precum Danemarca sau Georgia se află la etapa de implementare a celui de-al treilea 
PNA, iar Marea Britanie, Irlanda şi Bosnia-Herţegovina la cel de-al doilea. Ţări precum Danemarca sunt 
bogate în resurse, respectiv cu mijloace de a dezvolta PNA şi de a implementa (în etape diferite) 
angajamentele asumate. Plus la toate, în statele precum Danemarca, Suedia şi Canada obiectivele 
propuse în PNA sunt parte componentă a politicii externe a acestor țări, oferind suport guvernelor 
care se confruntă cu tensiuni sau se află în situaţie de postconflict.  
 

http://www.peacewomen.org/member-states
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AGENDA FEMEILE, PACEA ŞI SECURITATEA ÎN CIFRE 


