Promovarea
Egalităţii de Gen
în Ciclul Electoral

Organizarea Internă Ome
• Evaluarea
necesităţilor
printr-o
cartografiere sau
evaluare gender

• Angajamentul
faţă de egalitatea de gen prin
elaborarea unei
politici şi a unui
plan de acţiuni
gender

• Utilizarea
recrutării şi
promovării
pentru atingerea
balanţei de gen
la toate nivelele

Perioada
electorală

Perioada pre-electorală
(anii între perioada post-electorală şi anunţarea
următoarelor alegeri)

(de la anunţare până la
rezultate)

• Considerarea
desemnării
punctelor focale
gender sau a
unei unităţi egalitate de gen

• Instituirea
procesului de
colectare a
datelor dezagregate după gen
• Includerea
dezagregării pe

sex în analiza
datelor
• Oferirea de
instruire privind
toate procedurile noi şi gender
pentru tot
personalul

Perioada post-electorală
(după rezultatele alegerilor)

Procesele Electorale Incluzive:
Un Ghid pentru Organele de Management Electoral cu
Privire la Promovarea Egalităţii de Gen şi Participării
Femeilor

ÎNREGISTRARE

• Cartografierea procedurilor de înregistrare

• Asigurarea datelor

dezagregate după sex

• Asigurare ca dovada

identităţii să nu fie o
barieră

• Analiza necesităţii

de flexibilitate în
regulamente pentru
persoanele strămutate

• Analiza necesităţii de

a duce înregistrarea la
alegători

• Analiza necesităţii

echipelor de înregistrare
doar pentru femei

•

Includerea acţiunilor
sensibile la gen în fişa de
post, instruire şi liste de
verificare

• Promovarea mobilizării

sensibile la gen în cadrul
înregistrării

DESEMNAREA
CANDIDAŢILOR
ŞI PARTIDELOR

PLANIFICAREA
PENTRU
ZIUA ALEGERILOR

• Asigurarea imple-

• Cartografierea procedu-

mentării regulilor
privind numărul de
femei candidaţi

rilor de votare

• Analiza locaţiilor de

votare şi oferirea de
echipament

• Asigurarea imple-

mentării regulilor de
finanţare electorală
prin egalitatea de gen

MOBILIZAREA
ALEGĂTORILOR

• Analiza necesităţii

• Programe de mobilizare a alegătorilor
pentru femei care
ţin cont de cele mai
bune metode de
implementare

• Conlucrarea cu media
privind mobilizarea şi
raportarea sensibilă
la gen

• Conlucrarea cu OSC

privind mobilizarea
sensibilă la dimensiunea de gen

EVALUAREA
ALEGERILOR

PLAN STRATEGIC
ŞI DE ACŢIUNI

• Asigurarea siguranţei

• Includerea problemelor

• R ealizarea cartografierii

personalului electoral
şi alegătorilor prin
adoptarea măsurilor
corespunzătoare

• Prioritizarea în rând a

gravidelor şi mamelor

de gen în evaluarea
alegerilor precedente

•m
 anualelor operaţionale

şi materialelor de mobilizare din perspectiva de
gen

secţiilor de votare
doar pentru femei şi/
sau secţiilor de votare
mobile

• Organizarea rândurilor

• Includerea dezagregării

Planificarea modului de
recrutare a femeilor şi
bărbaţilor în locaţiile de
votare

• Organizarea secţiilor de

RECOMANDĂRI
PENTRU CADRUL DE
REGLEMENTARE

• Instruire sensibilă la gen

telor pentru colectarea
datelor dezagregate
după sex

•

• Planificarea

programelor de
mobilizare a alegătorilor sensibile la gen
– mesaj, audienţă şi
metode

MANAGEMENTUL
LOCAŢIEI DE VOTARE

pentru colaboratorii
electorali

• Includerea sensibilităţii

la gen în fişa de post şi
liste de verificare

•

Asigurarea accesibilităţii
instrucţiunilor şi buletinelor de vot pentru cei
care nu pot citi

• Analiza necesităţii de

flexibilitate în regulamentele pentru
strămutaţi

şi/sau secţiilor de votare
sau boxelor doar pentru
femei (unde e necesar)
votare mobile (unde e
necesar)

• Analiza aranjamen-

INFORMAREA
ALEGĂTORILOR

• Informarea alegătorilor

despre ziua alegerilor
(planificat şi elaborat în
perioada pre-electorală)

• Analiza celor mai bune
metode de realizare

după sex în analiza
datelor

• E valuarea necesităţii de

revizuire a regulament.,
incl. pentru a asigura
implementarea (de ex.,
cote pentru candidaţi)

• E valuarea necesităţii

revizuirii regulament.
sau proceselor pentru a
produce date dezagregate după sex

politicilor şi proceselor
OME pentru a identifica
inegalităţilor de gen

• S tabilirea obiectivelor de
gen pentru înregistrare
şi votare

• E laborarea politicii de

mobilizare a alegătorilor
şi obiectivelor acesteia

• Includerea obiectivelor
interne de integrare a
dimensiunii de gen

•A
 naliza posibilităţii

desemnării punctelor
focale gender sau a unei
unităţi gender

