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DELIMITĂRI CONCEPTUALE
Gender / Gen
se referă la rolurile şi
responsabilitățile socioculturale ale femeilor
şi bărbaților în orice
societate. Rolurile se
învață, respectiv pot fi
modificate în contexte
concrete.
Sexul se referă la
diferențele biologice ale
femeilor şi bărbaților,
diferenţe care sunt
predeterminate.

Abordarea
integratoare a
egalității de gen
în sectorul silvic
reprezintă includerea
sistematică a
necesităților,
intereselor și
priorităților relevante
ale femeilor și
bărbaților în toate
politicile și activitățile
instituțiilor din
domeniu.

Stereotipurile
de gen – convingeri,
idei, credinţe care,
limitând femeile şi
bărbaţii la rolurile
tradiţionale,
condiţionează
deciziile, valorile şi
comportamentul
acestora în condiţiile de
adaptare la schimbările
climatice.

Integrarea Perspectivei de Gen în planificarea
şi implementarea programelor
Gender mainstreaming

=

Evaluarea implicațiilor pentru femei și bărbați în orice acțiune planificată

Design

Evaluare

Luarea în considerare a
preocupărilor și experiențelor
femeilor și bărbaţilor ca parte
integrantă a politicilor
și programelor.

Monitoring
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Implementare
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EGALITATEA DE GEN ȘI SILVICULTURA
Pădurile au o contribuție
semnificativă în dezvoltarea
umanității, asigurând-o cu resurse
de existență. Se estimează că
aproximativ 1,2 miliarde de oameni
depind de sistemele agroforestiere în
administrarea sectorului agricol.
Identificarea și abordarea nevoilor
femeilor și bărbaților reprezintă
elemente critice pentru asigurarea
succesului politicii în sectorul silvic.
Respectiv, integrarea dimensiunii
de gen în politicile legate de
silvicultură poate spori eficienţa
acestora.

PROVOCĂRI CU REFERIRE LA EGALITATEA
DE GEN ÎN SECTORUL SILVIC
•

•

•

•

Femeile și bărbații din mediul rural au adesea cunoștințe dispersate în raport cu
resursele forestiere și joacă roluri diferite în gestionarea pădurilor și plantațiilor.
Femeile urmează practica tradițională de utilizare a sistemelor de producție
agroforestiere, cum ar fi cultivarea fructelor și legumelor în grădină, colectarea si
vânzarea lemnului și fructelor, individual sau în cadrul întreprinderilor mici. Acestea
sunt, în primul rând, responsabile pentru colectarea lemnului de foc, pentru uz
casnic, precum și a plantelor / fructelor de pădure pentru alimentare și tratament.
Bărbații sunt mult mai implicați în activitățile mai costisitoare, cum ar fi tăierea și
prelucrarea lemnului. Cu toate acestea, rolurile de gen se schimbă, de exemplu,
tot mai mulți bărbați împletesc coșuri din nuiele, implicându-se alături de femei în
activităţi de artizanat.
Grupurile vulnerabile, cum sunt femeile sărace, în special cele în etate, din mediul
rural, se confruntă deseori cu obstacole legate de energie (colectarea lemnului,
care necesită și timp și muncă; deficitul de combustibil) și probleme de sănătate
provocate de arderea și colectarea lemnelor - ele fiind producătorii de energie
primară și utilizatorii acesteia în gospodărie.
Predominarea ideilor neotradiționaliste, care tratează femeile doar în contextul
rolurilor casnice, al maternității, limitează oportunitățile de viață ale acestora etc.
Lipsa evaluării impactului de gen asupra politicii din sectorul silvic duce la evaluări
incomplete a situației şi la subestimarea riscurilor, a impactului acțiunilor asupra
femeilor și bărbaților etc.

3

Egalitatea de gen şi schimbările climatice în domeniul silviculturii

ELEMENTELE CE VIZEAZĂ DIMENSIUNEA
DE GEN ÎN SECTORUL SILVIC
accesul la resurse energetice tradiționale şi/sau
moderne (în funcție de apartenență la un sex
sau altul)
impactul nociv al unor resurse energetice
tradiționale asupra sănătății femeilor şi bărbaților
(arderea lemnelor, gazelor etc.)

Statut /
acțiuni
ale femeilor
şi bărbaților

conținutul activităților casnice care implică
utilizarea energiei de origine forestieră
(cu elemente specifice pe genuri; stereotipuri
de gen/ modele de gen etc.)
forme şi modalități de acumulare a resurselor
energetice de origine forestieră (cu elemente
specifice pe genuri: timp, transportare etc.)
posibilități financiare de procurare a resurselor
energetice de origine forestieră (cu elemente
specifice pe genuri: salarii, venituri, pensii etc.)
oportunități pentru business / antreprenoriat
în sfera serviciilor legate de sectorul silvic
(cu elemente specifice pe genuri)
selectarea specialităților legate de sectorul silvic de
către studenți (femei/bărbaţi) (prin prisma de gen)
implicarea femeilor şi bărbaților în procesele
decizionale cu referire la politici şi finanțe
alocate în sectorul silvic etc.
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TEZE ÎN FAVOAREA DIMENSIUNII
DE GEN ÎN SECTORUL SILVIC
•

•
•
•

•

Femeile și bărbații au diferite tipuri de cunoștințe/ experiență legate de energie, fie
prin rolurile lor tradiționale, fie netradiționale (în special, în gospodăriile conduse de
femei), sau în calitate de profesioniști în sectorul silvic.
Respectiv, politicile şi intervențiile promovate în domeniu trebuie să țină cont de
diferențele de gen, capacitățile diferite de a anticipa riscul, de ripostă și recuperare.
Integrarea perspectivei de gen în programe va contribui la îmbunătățirea echităţii
de gen în participare, beneficii și oportunități.
Eficiența reducerii riscului dezastrelor, precum și a acțiunilor de prevenire, pregătire
și ripostă va crește odata cu luarea în calcul a gradului diferit de vulnerabilitate a
diferitor grupuri sociale și de gen.
Femeile joacă un rol semnificativ în colectarea, producerea, distribuirea și utilizarea
produselor forestiere, în special în comunitățile sărace. Valorificarea acestor
experiențe ar contribui la realizarea mai eficientă a proiectelor legate de silvicultură.

DE CE EGALITATEA DE GEN
ÎN SECTORUL SILVIC?
Având în vedere responsabilitățile
femeilor, legate de asigurarea
gospodăriilor cu produse alimentare
și combustibil, reducerea resurselor
forestiere majorează povara femeilor.
În Moldova:
• Exploataţiile agricole sunt conduse
preponderent de bărbaţi (64%)
• Femeile câştigă în medie cu circa 13% mai
puţin decât bărbaţii
• Femeile cheltuie zilnic pentru lucrări
casnice cu 2 ore mai mult
• Femeile beneficiază de pensii pentru limita
de vârstă mai mici decât bărbaţii,
• Femeile sunt antrenate în activităţi mai
puţin profitabile decât bărbaţii

• Accesul la serviciile
energetice moderne,
contribuie la reducerea
sarcinilor casnice ale
femeilor, oferindu-le mai
mult timp pentru alte
activităţi, precum educaţia,
protecţia sănătății și activităţi
de antreprenoriat ş.a.
• Pe o scară mai largă,
politicile echilibrate in
sectorul silvic pot cataliza
dezvoltarea națională
și joacă un rol vital în
reducerea sărăciei și
atenuarea efectelor negative
ale schimbărilor climatice.
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DE CE EGALITATEA DE GEN,
SILVICULTURA ŞI SCHIMBĂRILE CLIMATICE?
Cercetările arată că
plantațiile de copaci și
pădurile sunt mai importante
pentru femei în ceea ce
privește mijloacele de
subzistență decât pentru
bărbați.
În Madagascar, într-o
comunitate, femeile din
grupurile sărace obțin 37%
venit din produsele forestiere
comparativ cu 22% câștigate
de bărbați.
În Andhra-Pradesh, în
unele zone, 77% din venitul
femeilor a fost derivat din
păduri.

EGALITATEA DE GEN, SILVICULTURA
ŞI SCHIMBĂRILE CLIMATICE
Dimensiunea de gen în sectorul
forestier vizează luarea în
considerare a specificului de
influențe a factorilor politici,
socio-economici, culturali etc.
în contextul schimbărilor climatice
asupra participării / implicării
bărbaților şi femeilor
în sectorul forestier
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Pe parcursul vieții femeile au
acumulat cunoștințe considerabile cu
privire la resursele din sectorul silvic,
inclusiv referitoare la metodele de
colectare, de acumulare, explorare
maximă și depozitare.
Femeile nu sunt doar victime ale
schimbărilor climatice și degradării
mediului, dar şi agenți activi ai
dezvoltării / schimbării.
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ASPECTE-CHEIE PENTRU INTEGRAREA
DIMENSIUNII DE GEN ÎN POLITICI

participarea

resurse

norme,
valori

• nivelul de implicare a femeilor şi bărbaţilor în acţiuni
• numărul de beneficiari de servicii (pe sexe, medii, vârste)

• accesul echitabil la resurse al femeilor/bărbaţilor (timp, bani,
informaţii, servicii, tehnologii etc.)

• care este influenţa stereotipurilor de gen, a normelor socio-culturale
asupra femeilor/bărbaţilor, asupra implementării politicilor?
• şi invers, cum politicile diminuează stereotipurile legate de modul de viaţă.
• efectele?

RECOMANDĂRI
•
•
•
•

•
•

•

Dimensiunea de gen trebuie inclusă în documentele de politici, în procesul de realizare a
activităților de adaptare în alocațiile financiare, în procesul de monitorizare şi evaluare a
schimbărilor climatice.
Organizațiile locale ale societății civile, in special organizațiile ce reprezintă grupurile
vulnerabile, inclusiv femeile, urmează să se implice activ în procesul de consultări publice
cu referire la programele de adaptare.
Trebuie fortificate capacitățile de înțelegere și susținere la nivel de guvern a intervențiilor
privind reducerea riscului schimbărilor climatice prin prisma necesităților de gen
Problemele sectorului silvic trebuie abordate mai larg, atât în contextul planificării
dezvoltării infrastructurii, cât şi ținând cont de aspectele sociale care sunt importante
pentru comunitățile rurale afectate de schimbările climatice (cum ar fi impactul
schimbărilor climei asupra persoanelor în etate, influențele sociale și psihologice,
care reduc calitatea vieții populației, măsurile necesare pentru asigurarea bunurilor și
adaptarea managementului gospodăriilor, informarea populației).
Sistemul educațional trebuie să contribuie la formarea deprinderilor de supraviețuire, în
situații de dezastre naturale a fetelor şi a băieților / formarea parteneriatelor de gen în
toate sferele.
Se impune realizarea unor programe de informare şi educare a diferitelor categorii de
populație cu referire la impactul schimbărilor climei asupra vieții / sănătății şi formarea
unui comportament responsabil şi adecvat al femeilor şi bărbaților în caz de catastrofe
naturale.
Strategiile de adaptare trebuie concentrate pe fortificarea capacităților adaptive la nivel
comunitar şi individual etc.
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