Către: Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse,
Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, Inspectoratul general pentru imigrări,,
Departametul pentru Situații de Urgență, organizații neguvernamentale
În atenția: Structurilor de decizie/persoanelor responsabile de gestionarea asistenței oferite cetățenilor din Ucraina
aflați pe teritoriul României

Asistența umanitară oferită refugiaților din Ucraina,
adaptată la nevoile femeilor
Este o realitate că în cazul crizei umanitare cauzate de conflictul din Ucraina, majoritatea refugiaților1
care a ajuns pe teritoriul României este formată din femei, copii și persoane vârstnice, ca urmare a
faptului că autoritățile ucrainene au interzis bărbaților cu vârste între 18 și 60 de ani să părăsească țara.
În acest context, organizațiile semnatare - cu expertiză în apărarea drepturilor femeilor și promovarea
egalității de gen - transmit recomandarea către autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale din
România care pregătesc servicii de asistență și adăpost cetățenilor din Ucraina, să integreze o perspectivă
de gen în acțiunile lor. Serviciile trebuie adaptate la nevoile femeilor, cu o atenție specială pentru nevoile
categoriilor vulnerabile de femei (gravide, lăuze, mame cu copiii mici, tinere neînsoțite, femei cu boli
cronice sau alte probleme de sănătate).
Ne bazăm pe experiența colegelor și colegilor care lucrează de mulți ani în domeniul asistenței refugiaților
și migranților. Referitor la specificitatea de gen, dorim să subliniem câteva măsuri pe care le considerăm
importante a fi luate în considerare:
●

Asigurarea accesului femeilor la informații cu privire la călătoria și cazarea în siguranță pe
teritoriul României (tipărirea de materiale informative în limba ucraineană; call-center, platforma
online dopomoha.ro etc.), cuprinzând informații despre formele violenței, cum pot semnala
suspiciuni sau situații de violență/exploatare/trafic, unde pot accesa servicii de suport.

●

Comunicarea periodică a autorităților cu femeile care au mers către spațiile de cazare oferite de
persoane private, pentru confirmarea că se află în siguranță; în acest sens, este nevoie de
organizarea și întocmirea de către DGSU, împreună cu unitățile județene subsidiare și cu
autoritățile din subordinea MAI, a unei hărți/evidențe a locuințelor private care găzduiesc
refugiați ucraineni și comunicarea periodică cu refugiații găzduiți;

●

Selecția cu prioritate a personalului de sex feminin din rândul psihologilor, asistenților sociali și
traducătorilor care s-au oferit voluntari, pentru a ușura comunicarea cu femeile refugiate;
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●

Oferirea de asistență medicală specială femeilor gravide și lăuze, ținând cont de condițiile dificile
prin care au trecute înainte de a ajunge în România care le pot afecta sănătatea lor și a fătului/nounăscutului: oboseală cronică, frică și anxietate, depresie, alimentație proastă, hipotermie;

●

Oferirea de asistență fetelor și femeilor care au suferit acte de violență de gen și violență sexuală
până la intrarea pe teritoriul României;

●

Adaptarea centrelor de cazare a refugiaților la nevoile de îngrijire a nou-născuților și copiilor mici;

●

Achiziția și distribuția de bunuri de primă necesitate (haine, încălțăminte, produse de igienă
inclusiv absorbante/tampoane, medicamente) să țină cont de ponderea femeilor în rândul
refugiaților către care se distribuie respectivele bunuri;

●

Furnizarea în regim de urgență a testelor rapide Antigen COVID-19 și direcționarea lor către hotspot-urile de la frontieră, cu prioritizare către femeile însărcinate, lăuze și cu probleme de
sănătate care le-ar putea agrava situația.

●

Tratarea cu respect a refugiatelor și refugiațiilor din Ucraina indiferent de etnie, rasă sau orientare
sexuală și identitate de gen; includerea unei perspective intersecționale în interacțiunea cu femei
rome, queer, trans, de culoare. În acest sens, ne preocupă situația studențiilor și studentelor din
țări africane și indiene care s-au/se confruntat/confruntă cu rasism și discriminare la
ieșirea/intrarea din/în Ucraina/România.

●

Includerea femeilor în procesele decizionale legate de evaluarea nevoilor, distribuție
donații/ajutoare, numirea femeilor, inclusiv a femeilor refugiate, în funcții de coordonare
distribuție ajutoare în taberele de refugiați pentru a evita exploatarea sexuală prin condiționarea
distribuției de bunuri contra favoruri sexuale.

Organizații semnatare:
Asociația Front
Asociația SEXUL vs BARZA
Asociatia Plural
Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate
Societatea de Analize Feministe AnA
Centrul FILIA
Asociația ANAIS
Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen - A.L.E.G.
Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile omului (ACTEDO)
Asociația E Romnja
Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS)
Girl Up România

