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AUDIEREA PUBLICĂ
„ PROCESUL DE BUGETARE DIN PERSPECTIVA DE GEN”
COMISIA PENTRU EGALITATEA DE SANSE PENTRU FEMEI SI BARBATI din Camera
Deputaţilor în colaborare cu CENTRUL DE MEDIERE SI SECURITATE COMUNITARĂ şi
FUNDATIA SANSE EGALE PENTRU FEMEI au organizat la Bucureşti, marţi, 8 aprilie 2008, între
orele 14 şi 16, audierea publică „Procesul de bugetare din perspectiva de gen”.
Comisia pentru Egalitate de Şanse pentru Femei şi Bărbaţi a Camerei Deputaţilor împreună cu
reprezentanţi ai societatii civile doreşte să încurajeze o evaluare a procesului de bugetare din
perspectiva de gen, pentru a se asigura că priorităţile şi nevoile femeilor şi bărbaţilor sunt finanţate
deopotrivă.
Detaliile unui proces de bugetare care să fie formulat din perspectiva de gen ar trebui să aducă
împreună atât aspectele ce privesc inegalitatea generată de gen cât şi modalitatea concretă prin
care finanţele publice şi programele din sectorul public pot interveni pentru a corecta/ echilibra
aceste inegalităţi.
O analiză a procesului de bugetare din perspectiva de gen incorporează patru dimensiuni: resurse
financiare, activităţi finanţate, rezultate obţinute, precum şi impactul asupra bunăstării oamenilor.
Comune tuturor acestor aspecte vor fi două trăsături esenţiale: analiza impactului asupra fiecărui
individ şi asupra gospodăriei ca ansamblu, recunoscând faptul că foarte adesea aceştia nu obţin sau
nu îşi împart resursele în mod egal; recunoaşterea importanţei economice şi sociale a muncii de
îngrijire neremunerate, ce ţine de familie şi gospodărie.
Pentru a putea recomanda, în urma acestei audieri, dezvoltarea unor politici publice
corespunzătoare şi a unei construcţii bugetare care să ţină cont de perspectiva de gen, Comisia
pentru Egalitate de Şanse pentru Femei şi Bărbaţi a Camerei Deputaţilor a invitat experţi din
domeniu, reprezentanţi ai societăţii civile şi profesionişti să îşi prezinte punctele de vedere sub forma
unor prezentări scrise şi intervenţii orale în faţa membrilor comisiei în cadrul prezentei audieri.
Subiectele pentru care au fost colectate puncte de vedere sunt:
a. Bugetarea serviciilor publice cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie;
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b. Barierele în utilizarea serviciilor medicale de către categoriile defavorizate, cu precădere femei, şi
modalităţi concrete de redirecţionare a unor cheltuieli pentru a depăşi aceste bariere. Studii de caz
privind procesul de bugetare al analizelor şi serviciilor medicale gratuite pentru categorii defavorizate
de femei în vederea diagnosticării şi prevenirii cancerului de sân şi de col uterin; a sănătăţii mamei şi
copilului în perioada de sarcină;
c. Contribuţia societăţii civile la procesul de bugetare. Avantajele folosirii expertizei ONG-urilor care
se ocupă de grupuri cu probleme specifice de gen în vederea culegerii de date statistice, priorităţi
ale diverselor grupuri, rezultate ale unor studii sau monitorizări speciale privind impactul structurii
diverselor bugete asupra acestor grupuri.
Audierea publică a avut loc la Palatul Parlamentului, Sala de şedinte a Comisiei pentru Egalitatea de
Sanse pentru Femei şi Bărbaţi, situată la etaj 1M, corp B4.
Audierea publică s-a desfăşurat în cadrul proiectului “Cine se teme de audierile publice?”, finanţat
de Uniunea Europeană prin programul „PHARE 2005 - Consolidarea Democraţiei în România,
Componenta 2 – Democraţie, drepturile omului, statul de drept, independenţa justiţiei şi lupta
împotriva corupţiei”.
Pentru detalii cu privire la proiect sau informaţii suplimentare scrieţi la info@cmsc.ro şi pe fax:
0232 252926.
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