cial de Contribuții Voluntare al Națiunilor Unite a Formelor Contemporane de Sclavie, Fondul Național pentru Democrație din SUA,
Ambasada SUA în Moldova (3 granturi), Fundația Est-Europeană și
Fundația Eurasia (3 granturi), Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe (2 granturi), Fundația Europeană pentru Democraţie,
Ambasada Norvegiei în România și Republica Moldova (2 granturi),
Fondul pentru Parteneriat și Transparență (2 granturi), BEARR
Trust (2 granturi), Trust-ul Black Sea pentru Cooperare regională (2
granturi), Fondul German Marshall, etc.
Institutul Național al Femeii din Moldova ,,Egalitate” (partener de proiect) este o organizație non-guvernamentală în domeniul protecției drepturilor femeii. Organizația a fost înființată în 2007, iar în ianuarie
2008 Institutul a fost înregistrat oficial la Ministerul
Justiției al Republicii Moldova.
Misiunea Institutului este de a proteja egalitatea de gen și drepturile femeilor, tineretului, drepturile minorităților etnice, protecția
drepturilor și libertăților civile, economice, sociale, culturale și de
altă natură, dezvoltarea activismului civic, combaterea violenței domestice și a traficului de ființe umane.
Institutul Național al Femeii din Moldova ,,Egalitate” a desfășurat
peste 40 de proiecte.
Donatorii Institutului Național al Femeilor din Moldova „Egalitate”:
Fondul European pentru Tineret al Consiliului Europei (4 granturi),
Fondul Umanitar Olandez (4 granturi), Ambasada Olandei (3 granturi), Fondul de Caritate Germană pentru Femei (2 granturi), Fondul
Ucrainean al Femeilor (2 granturi), Programul Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare (PNUD), Trust-ul Black Sea pentru Cooperare Regională al Fondului German Marshall din SUA, Fondul Național pentru
Democrație din SUA, Fondul Parteneriat pentru Transparență al
Statelor Unite, Organizația Internațională ,,Grupul pentru drepturile
minorităților” (Ungaria).
Centrul Media din Transnistria (partener de proiect) este o organizație neguvernamentală înregistrată oficial la Ministerul Justiției
al Republicii Moldova în 2010. Organizația își are
sediul în Tiraspol.
Misiunea organizației este de a promova dezvoltarea jurnalismului profesionist de înaltă calitate
și jurnalismului cetățenesc, respectarea și protecția
drepturilor omului, consolidarea societății civile din
Transnistria, consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului.
Centrul Media din Transnistria a realizat, în mod independent și
în parteneriat cu alte organizații publice, mai mult de 25 de proiecte,
datorită asistenței donatorilor internaționali și străini: Fondul Național pentru Democrație (3 granturi), Ambasada Țărilor de Jos (2
granturi), Academia pentru Dezvoltare Educațională și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Fundația Soros Moldova, FHI360/USAID, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
(2 granturi) și Oficiul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, alți donatori.

Programul Uniunii Europene „Instrumentul European pentru Democrație
și Drepturile Omului” pentru Republica Moldova

DONATORUL PROIECTULUI:
UNIUNEA EUROPEANĂ
Uniunea Europeană este formată din 27 de state membre care au decis să combine treptat know-how-ul, resursele și destinele. Împreună, în perioada de extindere
de 50 de ani, au creat o zonă de stabilitate, democrație și
dezvoltare durabilă, păstrând în același timp diversitatea
culturală, toleranța și libertatea individuală.

Proiectul este finanțat de
Uniunea Europeană

Proiectul este implementat de
Institutul pentru Democrație

TOȚI ÎMPREUNĂ VOM SPUNE ,,NU”
TORTURII ÎN MOLDOVA: SOCIETATEA
CIVILĂ ÎMPOTRIVA TORTURII

Uniunea Europeană urmărește să împărtășească realizările și valorile sale cu țările și popoarele din afara granițelor sale.
Organul executiv al Uniunii Europene este Comisia
Europeană.

Acest proiect este finanțat
de Uniunea Europeană

Acest pliant a fost elaborat cu asistența
Uniunii Europene. Conținutul reprezintă responsabilitatea
exclusivă a Institutului pentru Democrație, Institutului
Național al Femeii din Moldova „Egalitate”
și Centrului Media din Transnistria. Pliantul nu reflectă
opiniile Uniunii Europene.

DESPRE PROIECT

SCOPUL PROIECTULUI

Nimeni nu poate fi supus torturii, nici la pedepse sau tratamente
crude, inumane sau degradante (articolul 5 din Declarația Universală a Drepturilor Omului).
Tortura și alte forme de tratamente crude, inumane și degradante sunt
inadmisibile. Cu regret, datele oficiale ale Procuraturii Generale a Republicii Moldova estimează că acest
fenomen este pe larg răspândit în țara
noastră.
În scopul combaterii torturii în Republica Moldova, în cadrul
Instrumentului European pentru Democrație și Drepturile Omului,
Institutul pentru Democrație în parteneriat cu Institutul Național al
Femeii din Moldova ,,Egalitate” și Centrul Media din Transnistria,
cu sprijinul Uniunii Europene, a demarat proiectul ,,Toți împreună vom spune NU torturii în Moldova: societatea civilă împotriva
torturii”. Proiectul este implementat pe întreg teritoriul Republicii
Moldova, inclusiv Transnistria și UTA Găgăuzia.
Implementarea proiectului va dura trei ani.

Obiectivul principal al proiectului este de a preveni și combate
tortura în Republica Moldova.
Sarcinile proiectului: (1) să faciliteze acordarea asistenței juridice, psihologice primare
victimelor torturii, precum și reabilitarea acestora; (2) să promoveze conștientizarea publică
a inadmisibilității torturii; (3) să promoveze
punerea în aplicare a dispozițiilor actelor internaționale privind interzicerea torturii și
recomandările Comitetului ONU împotriva
torturii pentru Republica Moldova; (4) să creeze o rețea de organizații neguvernamentale, axate pe combaterea torturii și să consolideze
capacitățile membrilor Rețelei; (5) să promoveze dezvoltarea profesională a organizațiilor angajate în prevenirea torturii; (6) să promoveze îmbunătățirea cunoașterii de către angajații poliției, penitenciarelor și spitalelor de psihiatrie, precum și a studenților facultăților
de drept din Universitățile din Moldova (potențiali ofițeri de poliție,
procurori, judecători) a responsabilității pentru aplicarea torturii, a
metodelor de prevenire a torturii și încurajarea intoleranței la tortură
și altele.

DESPRE INSTRUMENTUL EUROPEAN
PENTRU PROMOVAREA DEMOCRAȚIEI
ȘI DREPTURILOR OMULUI
Inițiativa Europeană pentru Democrație și Drepturile omului a fost înființată la
propunerea Parlamentului European din
1994 pentru a sprijini activitățile societății civile în domeniul drepturilor omului
și a democrației, precum și eforturile organizațiilor internaționale în acest domeniu.
În decembrie 2006, aceasta a fost redenumită ca: Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile
omului (IEDDO).
Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile omului este un program al Uniunii Europene, care are drept scop promovarea democrației și a drepturilor omului în întreaga lume prin
sprijinirea inițiativelor societății civile. IEDDO este destinat să contribuie la dezvoltarea și consolidarea democrației și a statului de
drept, precum și respectarea drepturilor omului în întreaga lume.
Programul urmărește sporirea respectării drepturilor omului și a
libertăților fundamentale, promovarea reformelor democratice în
țările terțe prin sprijinirea organizațiilor societății civile. Acest instrument este conceput pentru a ajuta societatea civilă să devină o
forță eficientă pentru reforma politică și protecția drepturilor omului. În același timp, acesta completează programele geografice, care
se concentrează pe consolidarea instituțiilor statului.

ACTIVITĂȚI CHEIE DIN PROIECT
● Crearea a trei Centre de Asistență Juridică și Psihologică pen-

●
●

●

●

tru Victimele Torturii la Chișinău, Tiraspol și Comrat în scopul
facilitării asistenței juridice și psihologice primare pentru victimele torturii, rudele acestora, etc. Datele de contact ale centrelor: mun. Chișinău, str. București 71 (Telefon: 067203040);
mun. Comrat, str. Tretiacova 21/3 (Telefon: 078899110); mun.
Tiraspol, str. Șevcenco 12/12 (Telefon: 077973007);
Desfășurarea a 60 de seminare de instruire pentru angajații instituțiilor penitenciare, poliției și spitalelor de psihiatrie din Republica Moldova;
Desfășurarea a 60 de seminare de instruire pentru deținuți, pacienți și alte persoane din categoria de risc privind metodele
legale de apărare împotriva torturii;
Desfășurarea a 45 de seminare interactive pentru studenții facultăților de drept
din Republica Moldova (viitori polițiști,
avocați, judecători și procurori) în vederea sporirii cunoștințelor de intoleranță față de tortură;
Crearea unei rețele permanente de ONG-uri pentru combaterea
torturii (cel puțin 15-20 de ONG-uri). După un program de instruire, membrii rețelei vor putea să-și împărtășească experiențele în prevenirea torturii și vor oferi informații şi altor ONG-uri
din regiune;

● Organizarea conferinței interregionale „Acțiuni de combatere a
●
●
●

●
●

torturii” cu publicarea articolelor în volumul „Societatea civilă
împotriva torturii”;
Publicarea colecției de legi „Legislația internațională și națională privind inadmisibilitatea torturii”;
Publicarea broșurii „Procedura de adresare la Curtea Europeană a Drepturilor
Omului: pas cu pas”;
Monitorizarea instituțiilor penitenciare,
izolatoarelor de poliție, instituțiilor psihiatrice și a centrelor de plasament temporar pentru persoanele cu dezabilități pentru a identifica tortura
și a face recomandări de prevenire a acestora;
Realizarea unei campanii de informare (programe TV și radio,
articole în mass-media din Republica Moldova, etc.);
Lansarea programului de mini-granturi pentru ONG-uri în valoare de 5000 – 7000 Euro pentru sprijinirea inițiativelor locale
de prevenire a torturii.

ORGANIZAȚII IMPLEMENTATOARE
Asociaţia Obştească Institutul pentru Democraţie
(coordonator de proiect) este o asociaţie obştească
neguvernamentală, apolitică, nonprofit. Institutul
este înregistrat oficial la Ministerul Justiției a Republicii Moldova în ianuarie 2007. Sediul Institutului
este în or. Comrat, UTA Găgăuzia. Misiunea Institutului pentru Democrație este de a implementa în conștiința publică o
viziune integră asupra drepturilor omului ca bază pentru construirea unei societăți juridice democratice, combaterea corupției, a traficului și a violenței.
Institutul pentru Democrație este membru al Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte „Coaliţia 2007” şi „Coaliţia 2009”, al Alianţei Anticorupţie a Moldovei. Institutul pentru Democrație este cofondator al revistelor „Perspective Europene”, „Dreptul Nostru” și „Pravo.
UA” (Ucraina).
În 2016 Institutul pentru Democrație a fost decernat de Asociația
Occidentală a Cluburilor UNESCO cu premiul pentru „Excelență în
Drepturile Omului”. Iar, Jurnalul Științific Internațional „Statul de
Drept” a recunoscut Institutul pentru Democrație ca fiind organizația anului 2016 în domeniul promovării drepturilor omului.
Donatorii Institutului pentru Democrație: Delegația Uniunii Europene în Moldova (2 granturi), Fundația OAK (2 granturi), Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (6 granturi), Oficiul Înaltului
Comisar al ONU pentru Drepturile Omului (5 granturi), Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN
Women), Ambasada Olandei (5 granturi), Fondul Voluntar ONU
pentru Victimele Traficului de Ființe Umane (2 granturi), Fondul Spe-

