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PrefaŢă
Proliferarea extinsă și necontrolată a armelor de calibru
mic și armamentului ușor (SALW) a fost recunoscută
pe larg ca prezentând o amenințare serioasă la adresa
securității cetățenilor, care alimentează criminalitatea și
instabilitatea și afectează negativ dezvoltarea socială și
economică. Acest lucru este valabil mai ales în Europa de
Sud-Est (ESE).

Începând cu 2002, prin intermediul SEESAC, PNUD a
sprijinit eforturile de contracarare a acestei amenințări
prin dezvoltarea unor cadre politice și legislative, precum
și stabilirea și capacitatea mecanismelor instituționale.
Activitatea noastră de acordare a suportului în materie de
politică, în special, a devenit din ce în ce mai sofisticată, în
conformitate cu necesitățile părților interesate din regiune.
Deși s-au realizat progrese semnificative, integrarea
perspectivei de gen întârzie și încă nu a devenit o parte
integrantă a strategiilor utilizate pentru abordarea
cauzelor și consecințelor proliferării armelor de calibru
mic și armamentului ușor. În pofida numeroaselor
angajamente la nivel mondial și național, această
provocare a fost doar tangențial abordată în cadrul
eforturilor continue de control a armelor de calibru mic
și armamentului ușor. Cu toate acestea, în cazul în care
ne concentrăm pe dimensiunea de gen, este foarte dificil
să ne imaginăm altă problemă decât utilizarea abuzivă a
armelor de calibru mic și armamentului ușor în care să
predomine mai mult factorul de gen.

În ESE, ca și în altă parte, bărbații sunt marea majoritate a
celor care dețin arme de foc, care le utilizează și, de multe
ori, le utilizează abuziv. Aceștea reprezintă majoritatea
infractorilor și victimelor incidentelor legate de arme de
foc. În cazul în care aceștea sunt victime, deseori sunt uciși
de alți bărbați. Dar armele de calibru mic și armamentul

ușor prezintă și efecte negative asupra securității și
bunăstării femeilor. Femeile rareori dețin o armă, aproape
că nu le folosesc niciodată și, spre deosebire de bărbați,
acestea sunt mult mai des victime decât infractori. Acest
lucru este deosebit de uluitor în contextul violenței
domestice. Majoritatea violențelor cu arme împotriva
femeilor sunt comise de partenerii actuali sau foști,
prezența unei arme de foc crește dramatic probabilitatea
rezultatului letal. Prin urmare, femeile sunt mai predispuse
de a vedea prezența armelor de foc ca o amenințare pentru
propria lor securitate și a familiilor lor.

Este surprinzător modul în care politicile de reglementare
a controlului armelor de calibru mic și armamentului
ușor nu conțin mențiuni cu privire la aceste legături și
nu reușesc să recunoască faptul că unele probleme de
securitate afectează femeile și bărbații în diferite moduri.
Prezentul raport arată că perspectiva de gen nu este nici
recunoscută, nici abordată în mod adecvat de către cadrele
politice și legislative care reglementează controlul armelor
de calibru mic și armamentului ușor în ESE, ceea ce face
aceste eforturi mai puțin eficiente în asigurarea securității
tuturor cetățenilor, fie femei, bărbați, fete sau băieți - ceea
ce împiedică realizarea Obiectivele de dezvoltare durabilă 5
(privind egalitatea de gen) și 16 (cu privire la pace, dreptate
și instituții puternice).
Exprim speranța că constatările prezentate în acest raport
vor iniția discuții suplimentare. În cazul în care societățile
trebuie să răspundă în mod eficient la problemele complexe
de securitate cu care se confruntă, politicile în acest
domeniu nu trebuie să rămână ignore dimensiunea de
gen. Prin urmare, sper că acest raport și instrumentul ce-l
însoțește va marca o schimbare a abordării și va conduce
la integrarea dimensiunii de gen în politicile de control a
armelor de calibru mic și armamentului ușor.
Cihan Sultanoglu
Director şi Administrator Asistent
Biroul Regional pentru Europa şi CSI
Programul Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare
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1 Introducere
Ca o parte a abordării sale globale și integrate a controlului armelor de calibru mic și
armamentului ușor și reformei sectorului de securitate, SEESAC a inițiat dezvoltarea acestui studiul
privind dimensiunea de gen și armele de calibru mic și armamentul ușor, obiectivul pe termen lung
fiind creșterea sensibilității la dimensiunea de gen a politicilor de control a armelor de calibru mic
și armamentului ușor în ESE. Raportul și instrumentul care îl însoțește au fost elaborate în cadrul
Deciziei Consiliului UE 2013/730/PESC. Acestea constituie produsul realizării faptului că eforturile
practice care urmăresc să ofere beneficii tuturor cetățenilor fie femei, bărbați, fete sau băieți sunt
la fel de ineficient prestate, dacă nu iau în considerare pe deplin perspectiva egalității de gen.
Analiza prezentată în acest raport constată că perspectiva de gen nu este nici recunoscută, nici
abordată în mod adecvat de către cadrele politice și legislative care reglementează controlul armelor
de calibru mic și armamentului ușor în ESE. Aceste politici ignoră dimensiunea de gen și, prin urmare,
majoritatea măsurilor de control a armelor de calibru mic și armamentului ușor, nu iau în considerare
preocupările și nevoile de securitate diferite ale femeilor, bărbaților, fetelor și băieților. Acest fapt
împiedică succesul măsurilor întreprinse pentru a asigura securitatea tuturor cetățenilor.
Raportul evidențiază legăturile cu niveluri multiple între dimensiunea de gen și armele de calibru
mic și armamentul ușor, prezintă diferite moduri în care dimensiunea de gen modelează riscurile
legate de armele de calibru mic și armamentul ușor, comportamentele și practicile și subliniază
necesitatea integrării perspectivei de gen în cadrul legislativ și de politici în domeniul armelor
de calibru mic și armamentului ușor. Instrumentul care însoțește studiul încearcă să transpună
recomandările generate bazate pe dovezi în măsuri practice și specifice contextului care răspund
dimensiunii de gen. Acestea ar trebui să ajute în mod semnificativ factorii de decizie politică în
garantarea faptului că toate intervențiile legate de armele de calibru mic și armamentul ușor
integrează dimensiunea de gen.

1.1 Despre acest studiu
1.1.1 Scop
Scopul acestui studiu este de a contribui la creșterea
capacității de reacție a dimensiunii de gen a politicilor care
reglementează problemele privind armele de calibru mic și
armament ușor în Europa de Sud-Est.
Studiul are drept scop creșterea gradului de conștientizare
cu privire la legăturile dintre dimensiunile de gen și
armele de calibru mic din ESE între părțile interesate dar
și publicul larg și identificarea tendințelor dominante și
lacunelor în răspunsul politic. Pe baza acestor constatări,

studiul propune un instrument practic destinat să sprijine
dezvoltarea politicii care să țină cont de dimensiunile de
gen în cunoștință de cauză și bazată pe dovezi, și în acest
sens să contribuie la dezvoltarea capacității factorilor de
decizie în domeniul armelor de calibru mic și armamentului
ușor în regiunea ESE și la eficiența generală a politicilor
privind armele de calibru mic și armamentul ușor.
Dincolo de aceasta, rezultatele acestui studiu ar trebui să
servească drept bază pentru inițierea unui dialog între
factorii de decizie politică cu privire la rolul normelor
dominante sociale și practicilor de gen, precum și riscurile
specifice cu care se confruntă femeile, bărbații, băieții
și fetele în ceea ce privește armele de calibru mic și
armamentul ușor.
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acțiune pentru combaterea violenței împotriva
femeilor, și a violenței domestice și violenței bazată
pe gen.

1.1.2	Obiective
Obiectivele studiului sunt:

1.	Identificarea preocupărilor privind de egalitatea
de gen legate în general de armele de calibru mic
și armamentul ușor, cu o atenție deosebită pe ESE
(capitolul 2),
2.	Evaluarea dacă și în ce măsură perspectiva de gen
este integrată în politicile privind armele de calibru
mic și armamentul ușor în ESE (cadrul legislativ și
cel strategic), precum și evaluarea dacă aspectele
privind armele de calibru mic și armamentul ușor
sunt abordate în cadrul politicilor privind egalitatea
de gen și politicile împotriva violenței bazate pe gen
(capitolul 3),
3.	Determinarea celor mai bune practici în elaborarea politicilor care înglobează aspectele de gen în
controlul armelor de calibru mic și armamentului
ușor, precum și identificarea factorilor care permit
desfășurarea acestor inițiative (capitolele 3 și 4),
4.	Elaborarea recomandărilor bazate pe dovezi și a
unui instrument practic pentru integrarea perspectivei de gen în cadrul legislativ și strategic privind
armele de calibru mic și armamentul ușor (capitolul
5).

Acestea fiind menționate, studiul nu intenționează să
analizeze punerea în aplicare efectivă a cadrului legislativ și a
politicii de control al armelor de calibru mic și armamentului
ușor în regiunea ESE sau să evalueze impactul sau efectele
care pot fi atribuite acestor intervenții politice în regiune.
Referirile privind punerea în aplicare sunt menționate
în mare parte, cu intenția de a identifica unele provocări
conceptuale în soluții de politici.

1.1.3 Domeniul de aplicare
Domeniul de aplicare analitic -Analiza prezentată în acest
raport cuprinde două părți:
a)	Analiza datelor statistice disponibile privind
diversele legături între dimensiunile de gen și
armele de calibru mic și armamentul ușor; și
b)	Examinarea legislației naționale privind armele
de foc, strategiilor naționale și a planurilor de
acțiune privind controlul armelor de calibru mic și
armamentului ușor, legislației naționale, strategiilor
și planurilor de acțiune privind egalitatea de gen,
legislației naționale, strategiilor și planurilor de

Domeniul geografic de aplicare este determinat de aria
activităților curente SEESAC privind controlul armelor de
calibru mic și armamentului ușor în perioada 2013-2016
și cuprinde: Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo*,
Moldova, Muntenegru, Republica Serbia, și Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei. În al doilea capitol se fac referințe
la țările din afara regiunii ESE, în primul rând cu scopul de
a determina tendințele generale și de a permite realizarea
unor comparații.

1.1.4	Metodologie
A fost aplicată o gamă largă de metode, cu instrumentele
cele mai potrivite selectate pentru diferite componente
ale studiului. Metodele includ:
•

 naliza bibliografiei: O trecere în revistă amplă
A
a bibliografiei relevante și recente și a rapoartelor
internaționale, regionale și naționale și a studiilor cu
privire la aspectele legate de dimensiunile de gen și
armele de calibru mic și armamentul ușor (Anexa 3).

•	Examinarea documentelor: Legile privind armele de
foc și strategiile de control a armelor de calibru mic și
armamentului ușor și a planurilor de acțiune în ESE au
fost analizate pentru a determina dacă și în ce măsură
perspectiva de gen este integrată în cadrul legislativ
și de politici în domeniul armelor de calibru mic și
armamentului ușor. În plus, a fost realizată examinarea
legislației privind egalitatea de gen și a strategiilor și
politicilor referitoare la violența bazată pe gen pentru a
evalua dacă au fost abordate aspectele privind armele de
calibru mic și armamentul ușor (Anexa 2).
•	Interviuri semi-structurate cu membrii comisiilor din
domeniul armelor de calibru mic și armamentului ușor,
reprezentanți a instituțiilor de stat și a organizațiilor de
femei care se ocupă de protecția împotriva violenței în
familie și a violenței pe motive de gen (Anexa 1).

•

Un chestionar a fost elaborat în consultare cu
reprezentanții Comisiilor beneficiare din domeniul
armelor de calibru mic și armamentului ușor, în scopul
de a determina și documenta modelele și tendințele
dimensiunilor de gen legate de aspectele de arme de
calibru mic și armament ușor. Scopul chestionarului viza
obținerea datelor comparabile la nivel regional cu privire

* Referințelele la Kosovo se interpretează ca fiind în contextul Rezoluției Consiliului de Securitate 1244 (1999).
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la cele mai importante aspecte ale dimensiunilor de gen
ale armelor de calibru mic și armamentului ușor, cum ar fi
datele dezagregate de gen ale autorilor acestor infracțiuni
și a victimelor incidentelor legate de armele de foc,
deținătorii de arme de foc, victimele violenței domestice
comise de arme de foc, persoanele care au depus armele
de calibru mic și armamentul ușor în timpul campaniilor
de colectare, reprezentarea femeilor și a bărbaților în
rândul membrilor comisiilor privind armele de calibru
mic și armamentul ușor și restricții în procedurile de
autorizare din cauza violenței domestice. De asemenea,
s-a încercat de a identifica caracteristicile de vârstă ale
victimelor și a autorilor incidentelor legate de armele de
foc și de a obține o perspectivă asupra modului în care
genul se intersectează cu vârsta (Anexa 4).

1.1.5 Provocări și limite
Provocarea metodologică principală provine din lipsa
de date diferențiate pe sexe în regiunea ESE și absența
unei abordări uniforme a colectării datelor. Practica de
colectare a datelor este, în general subdezvoltată, dar,
și variază semnificativ în întreaga regiune, la fel ca și
disponibilitatea și calitatea datelor. Acest fapt creează, în
consecință, dificultăți în determinarea și documentarea
modelelor dimensiunii de gen și tendințele din regiune.
Date insuficiente sunt furnizate pentru anumite probleme
acute, cum ar fi femicidul și violența domestică, în timp
ce deseori lipsesc datele de bază privind structura de gen
a autorilor acestor infracțiuni și a victimelor violenței
armate. În anumite cazuri, legislația privind protecția
datelor cu caracter personal definește dimensiunea de gen
ca informații deosebit de sensibile și din cauza restricțiilor
legale, anumite informații, cum ar fi numărul de femei și
bărbați care solicită autorizarea deținerii de arme de foc nu
sunt disponibile.
Pentru a depăși parțial obstacolele legate de statisticile limitate
dezagregate pe sexe disponibile, chestionarul menționat mai sus,
a fost conceput ca o încercare de a corela colectarea datelor cu
principalele preocupări politice prezentate în secțiunea de mai
jos. Acesta prevede, de asemenea, o perspectivă asupra limitelor
și lacunelor în practicile administrative privind colectarea datelor
existente și dezvăluie dificultățile cu care se confruntă în cazul în
care urmează să fie întreprinse eforturile de a avansa elaborarea
de politici bazate pe date concrete. În pofida răspunsurilor bune
de la comisiile beneficiare din domeniul armelor de calibru mic
și armamentului ușor1, ar trebui să se ia în considerare faptul
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că pentru multe dintre ele aceasta a fost prima dată când datele
dezagregate de gen au fost colectate într-un astfel de mod, și s-au
confruntat cu numeroase provocări în timpul acestui proces:
de la baze de date care nu reflectă dimensiunea de gen ceea ce
împiedică colectarea de date la necesitatea de a extrage manual
datele, ceea ce a însemnat un volum de muncă semnificativ.

Pe lângă chestionar, au fost utilizate diferite alte surse, cum
ar fi rapoartele și bazele de date ale SEESAC, UNODC, OMS,
Small Arms Survey (SAS), Declarația de la Geneva privind
violența armată și dezvoltarea (DG), Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. Pentru
analiza legislației privind armele de calibru mic și armamentul ușor și armele de foc în ESE, a fost utilizat Compendiumul
SEESAC privind legislația regională în domeniul armelor.
Compendiumul servește ca un ghid eficient de referință pentru legislația privind armele de calibru mic și armamentul
ușor în regiune și este disponibil în albaneză, BCMS2, engleză
și română.
Cu toate acestea, din cauza limitării disponibilității datelor,
acest studiu nu încearcă să ofere o imagine de ansamblu
cuprinzătoare pentru fiecare țară și teritoriu în regiunea
ESE, și nici nu era scopul său. Mai degrabă încearcă să
inițieze discuții suplimentare cu privire la necesitatea de a
îmbunătăți și de a promova practicile actuale de colectare a
datelor administrative, atât în ceea ce privește domeniul de
aplicare cât și disponibilitatea datelor.

Pentru o înțelegere mai aprofundată a situației contextului
specific fiecărei țări, trebuie întreprinse studii și analize
suplimentare, în special atunci când este vorba de interacțiunea
complexă a ideologiilor dominante în funcție de gen,
evenimentele istorice recente, situația socio-economică și
politică, precum și practicile curente din domeniul armelor
de calibru mic și armamentului ușor. Prin urmare, raportul
reiterează o urgență deja semnalată atât în cercetarea
academică și de politică (Cukier 2009, Schroeder, Farr și
Schnabel, 2005; Alvazzi del Frate del Frate, 2011; Carapic,
2014), precum că "cercetarea legată de dimensiunea de gen
este necesară pentru a informa politici eficiente de reducere a
violenței ce implică arme"(Donges, 2014, p. 4).

1.1.6 Structura
Acest raport este structurat în patru capitole. Primul capitol
oferă informații de bază despre studiu: scopul, obiectivele,
publicul și domeniul de aplicare al conținutului său. Sunt

1 Notă: La momentul finalizării acestui raport, au fost prezentate datele de către Ministerul de Interne al Albaniei și Comisiile în domeniul armelor de calibru
mic și armamentului ușor din Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Datele respective sunt denumite în
continuare ca baza de date SEESAC. SEESAC nu este responsabilă pentru corectitudinea informațiilor.
2 Abrevierea BCMS se referă la limbile bosniacă, croată, muntenegru și sârbă..
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prezentate succint instrumentele metodologice principale
aplicate și sunt identificate provocările în procesul de
colectare a datelor. Al doilea capitol se focusează pe
principalele preocupări de politică în ceea ce privește
dimensiunea de gen și armele de calibru mic și armamentul
ușor. Astfel, acest capitol analizează o gamă largă de studii
existente cu privire la dimensiunea de gen al armelor de
calibru mic și a violenței armate în ESE. Al treilea capitol
rezumă principalele concluzii ale analizei dimensiunii de
gen a cadrului legislativ și cadrului strategic de control
al armelor de calibru mic și armamentului ușor în ESE.
De asemenea, au fost luate în considerare bunele practici
dezvoltate în alte țări. În cele din urmă, ultimul capitol
prezintă recomandări bazate pe constatările principale ale
raportului.

1.2 DefiniŢii
Dimensiunea de gen, regimul de gen, rolurile de gen
În acest raport, dimensiunea de gen este înțeleasă ca un
principiu superior care structurează fundamental viețile
femeilor și bărbaților. Aceasta include un set de practici
care formează un model dominant uneori denumit regimul
gender "care poziționează femeile și bărbații în anumite
relații, astfel încât caracteristicile lor de grup, cât și viața
lor individuală, pot fi înțelese prin acest model" (Blagojevic,
2013, p. 33). Regimurile gender constituie relațiile relativ
structurate dintre femei și bărbați care iau formă în roluri
de gen și identități de gen și sunt condiționate din punct de
vedere social, cultural și istoric (Ibid., pag. 33-37).
Dimensiunea de gen (gender) se referă la rolurile
sociale - rolurile de gen - și comportamentele care,
într-o societate, sunt înțelese ca adecvate pentru femei
și bărbați, și se așteaptă ca femeile și bărbații să se
conformeze normelor legate de gen. Dimensiunea de
gen tine de diferențele sociale (nu diferențele biologice
denumite în continuare sex) între femei și bărbați. Fiind
condiționate social, ele sunt schimbătoare în timp.
Dimensiunea de gen nu se referă numai la femei, dar
atât la femei cât și la bărbați, fete și băieți, precum și
relația dintre ei. Dimensiunea de gen determină ceea
ce se așteaptă de la, ceea ce este permis să ceea ce este
apreciat la femei și bărbați într-un anumit context. De
asemenea, aceasta determină activitățile întreprinse
între femei și bărbați, accesul la și controlul și puterea
asupra resurselor, precum și oportunități de luare a
deciziilor (OSAGI, 2001). În contextul acestui raport,
accentul este pus pe rolul dimensiunii de gen în formarea

comportamentului și practicilor legate de armele de
calibru mic și armamentul ușor, precum și riscurile
specifice de gen în ceea ce privește armele de calibru mic
și armamentul ușor.

Termenii integrarea egalității de gen și abordarea
integratoare a egalității de gen în acest raport sunt
utilizați interschimbabil și sunt înțeleși ca fiind "procesul
de evaluare a implicațiilor pentru femei și bărbați a
oricărei acțiuni planificate, inclusiv legislație, politici sau
programe, în toate domeniile și la toate nivelurile. Este
o strategie pentru a face ca preocupările și experiențele
femeilor și bărbaților să constituie o dimensiune
integrală la elaborarea, implementarea, monitorizarea
și evaluarea politicilor și programelor în toate sferele
politice, economice și sociale, astfel încât femeile și
bărbații să beneficieze în mod egal și inegalitatea să nu fie
perpetuată. Scopul final este acela de a realiza egalitatea de
gen"(ECOSOC, 1997, p. 2).
Violența împotriva femeilor și violența domestică

În acest raport violența împotriva femeilor și violența
domestică sunt înțelese în conformitate cu Convenția
Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea
violenței împotriva femeilor și a violenței domestice
(denumită în continuare Convenția de la Istanbul). Violența
împotriva femeilor este înțeleasă drept o încălcare a
drepturilor omului şi o formă de discriminare împotriva
femeilor şi va însemna toate acţiunile de violenţă de
gen care rezultă în sau care sunt probabile a rezulta în
vătămarea sau suferinţa fizică, sexuală, psihologică sau
economică cauzată femeilor, inclusiv ameninţările cu
asemenea acţiuni, constrângerea sau deprivarea arbitrară
de libertate, indiferent dacă se produce în public sau în
viaţa privată. Violenţa domestică înseamnă toate acţiunile
de violenţă fizică, sexuală, psihologică sau economică, care
se produc în mediul familial sau domestic ori între foştii
sau actualii soţi sau parteneri, indiferent dacă agresorul
împarte sau a împărţit acelaşi domiciliu cu victima (2011,
p. 3).

Femicidul se înțelege în general că implică o infracțiune
intenționată asupra femeilor, deoarece acestea sunt femei,
dar definiții mai largi includ asasinarea femeilor sau fetelor
(OMS). În contextul acestui raport se pune accentul pe
femicid în sensul restrâns de femicidul partenerului intim
ca uciderea unei femei de către un actual sau fost partener.
Omorul de sex feminin este folosit pentru a se referi la
toate cazurile de omucideri cu victime de sex feminin.
(Pentru discuții suplimentare privind operaționalizarea
și utilizarea acestor termeni a se vedea Alvazzi del Frate,
2011, p. 116, OMS, 2012. Racovita, 2015, p. 89).

Introducere

Arme de calibru mic și armament ușor (SALW)3 sunt
în continuare înțelese în conformitate cu standardele
internaționale de control al armelor mici (UN CASA, 2016,
p. 13, 19). Armele de calibru mic se referă la `orice arme
letale portabile concepute pentru uz individual care poate
expulza sau lansa, este proiectat pentru a expulza sau lansa,
sau poate fi transformată cu ușurință pentru a expulza sau
lansa o alice, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui
explozibil (Idem., Pag. 13).
În sensul prezentului raport, termenii "arme de foc" și
"arme de calibru mic" sunt utilizați în mod interschimbabil.

Armament ușor4 este orice armă portabilă letală concepută
pentru a fi utilizată de două sau trei persoane care servesc ca
un echipaj (deși unele pot fi transportate și utilizate de către
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o singură persoană), care poate să arunce sau să lanseze, este
concepută pentru a arunca sau lansa, sau poate fi cu ușurință
transformată pentru a arunca sau a lansa o alice, un glonț
sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie
(Idem., pag. 19).
O Comisie în domeniul armelor de calibru mic și
armamentului ușor (în funcție de regiune și de proces
poate fi numită Punct național de contact / Comisii
naționale de coordonare a armelor de calibru mic și
armamentului ușor / Consilii / Agenții de Coordonare)
este 'un organism național inter-agenții, care este
responsabil de elaborarea politicilor, coordonarea,
implementarea și monitorizarea eforturilor pentru
abordarea tuturor aspectelor legate de armele de calibru
mic și armamentul ușor în cadrul unui teritoriu național
(PNUD, 2008a, p. 2).

3 NOTA include, printre altele, revolvere și pistoale cu auto-încărcare, puști și carabine, puști mitraliere, puști de asalt și pistoale mitraliere, precum și piesele
componente ale acestora și muniții.
NOTA 2 Exclude arme de calibru mic de tip vechi și copiile lor.
4 NOTA 1 include, printre altele, mitraliere grele, lansatoare de grenade portabile, montate, termobarice, arme antiaeriene portabile, arme antitanc portabile,
arme de foc, lansatoare portabile de sisteme de rachete antitanc și aeronave, lansatoare portabile de sisteme antiaeriene, rachete și mortiere de un calibru
mai mic de 100 de milimetri, precum și piese, componente ale acestora și muniții.
NOTA 2 Exclude armamente ușoare de tip vechi și copiile lor.
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2	Dimensiunea de gen
și armele de calibru
mic și armament
ușor - principalele
preocupări în materie
de politici
2.1	Determinarea
legăturilor între
dimensiunea de gen și
armele de calibru mic și
armament ușor
Bibliografia tot mai vastă și datele disponibile dezagregate
pe gen au contribuit în mod semnificativ la creșterea
vizibilității legăturilor dintre gen și armele de calibru
mic și armament ușor. După cum s-a menționat, gradul
mare de discrepanță în statistici "sugerează că este nevoie
de diferențele de gen în mediile socioculturale pentru a
explica diferențele de gen în violențele comise cu arma"
(Mankowski, 2013, p. 14). În ceea ce privește răspunsul de
către politică, s-a susținut că impactul diferențiat al armelor
de calibru mic și armamentului ușor asupra femeilor și
bărbaților solicită integrarea coerentă a preocupărilor
legate de gen în cadrul legislativ și de politici în domeniul
armelor de calibru mic și armamentului ușor (SEESAC,
2007a), și că este necesar să se analizeze diferențele de
gen pentru a dezvolta strategii adecvate de a contracara
utilizarea abuzivă și proliferarea armelor de calibru mic și
armamentului ușor (Cukier, 2009, p. 19).
Indiferent dacă în scopul creșterii înțelegerii sau informării
procesului de elaborare a politicilor, au fost întreprinse
eforturi continue de către diverse părți interesate printre
care mediul academic, cercetători, practicieni în domeniul

egalității de gen, ONG-uri și organizații internaționale
ale femeilor pentru a pune în lumină diferitele moduri
în care se intersectează practicile dimensiunii de gen și
armele de calibru mic și armament ușor. În acest sens,
cercetătorii s-au străduit să exploreze perspectivele de gen
ale armelor de calibru mic și armamentului ușor, în special
utilizarea abuzivă a armelor de calibru mic și armamentului
ușor, precum și interacțiunea complexă dintre gen și
proliferarea armelor de calibru mic, reglementarea și
utilizarea necorespunzătoare (Farr și Gebre-Wold, 2002;
Cukier, Kooistra și Anto, 2002; Cukier și Cairns, 2009). De
asemenea, există numeroase încercări notabile de a explica
efectele complexe și multiple ale proliferării armelor de
calibru mic și armamentului ușor, cu o atenție deosebită
asupra violenței împotriva femeilor în mediile de conflict și
non-conflict, și în special legăturile dintre prezența armelor
de calibru mic și armamentului ușor și violența domestică
(AI, IANSA, OI, 2005 ; Alvazzi del Frate, 2011, Shaw, 2013;
Dziewanski, LeBrun și Racoviță, 2014). Cercetările au fost
inițiate în scopul de a identifica factorii care formează
comportamentul și practicile legate de armele de calibru mic
și armament ușor a bărbaților, acordând o atenție specială
tinerilor bărbați datorită reprezentării lor ridicate atât în
rândul infractorilor cât și victimelor violenței comise de
arme. În acest sens, au fost investigate riscurile specifice
și condiționările societale, culturale și ideologice care stau
la baza acestor probleme. (Bevan și Florquin, 2006; Page,
2009; Mankowski 2013). Mai mult decât atât, au fost depuse
eforturi pentru a analiza critic aspectul de gen al rezoluțiilor
multilaterale, tratatelor și angajamentelor privind armele
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convenționale și drepturile femeilor și participarea (Farr,
2002; Acheson, 2015) sau pentru a explora capacitatea de a
ține cont de dimensiunea de gen a legislației față de violența
domestică într-un context geografic anume (Krkeljic,
2007; Dokmanović, 2007). În ESE, au fost inițiate încercări
pentru a depăși cel puțin parțial lipsa datelor dezagregate
de gen prin stabilirea unei baze de date și o analiză privind
conștientizarea dimensiunii de gen de către mass-media
privind raportarea violenței comise de arme de foc (SEESAC,
2015; SEESAC, 2016; SEESAC, 2016a). În ceea ce privește
rezultatele politice, s-au documentat rapoarte recente
pentru a permite urmărirea practicilor emergente cu privire
la rezultatele unor programe specifice în reducerea violenței
legate de arme de foc în rândul tinerilor (Abt și Winship,
2016).

Aceste confirmări au câștigat o atenție critică sporită,
atât în ceea ce privește necesitatea de cercetare pentru a
facilita în continuare înțelegerea subiectului și necesitatea
de a articula cererea de încercări practice de a preveni
sau a remedia consecințele distructive pe care violența cu
utilizarea armelor o are asupra societății. Cu toate acestea,
în ciuda practicilor emergente, precum și a recentelor
evoluții inovatoare, cum ar fi adoptarea Tratatului privind
comerțul cu arme, care îndeamnă țările să ia în considerare
riscurile de violență pe motive de gen atunci când exportă
arme, toate cunoștințele generate încă nu au avut un impact
suficient asupra politicilor.
Totuși, aceste constatări au conferit o nouă urgență
problemei și au oferit numeroase perspective a diferitor
aspecte ale controlului armelor de calibru mic și
armamentului ușor, care, în consecință, îndeamnă să fie
luate în considerare cu atenție preocupările de gen atunci
când sunt proiectate soluții. Wendy Cukier clasifică aceste
aspecte diverse în cinci preocupări principale în care
aspectele de gen joacă un rol important în formarea și
înțelegerea practicilor privind armele de calibru mic și
armament ușor (2009):

15

1.	Dimensiunea de gen și efectele armelor de calibru
mic,
2.	Violența domestică (și reglementarea deținerii
civile),
3.	Dimensiunea de gen și cererea pentru arme de
calibru mic,
4.	Dimensiunea de gen și atitudinea față de arme de
calibru mic și reglementare,
5.	Dimensiunea de gen și procesele politice.

În baza acestei clasificări, în secțiunea următoare aceste
cinci aspecte sunt prezentate pe scurt, și, se prezintă date
relevante, atunci când sunt disponibile, în scopul de a
stabili o legătură mai strânsă și de a descrie contextul și
provocările politice din ESE.

2.2	Principalele preocupări
în materie de politici
2.2.1 D
 imensiunile de gen și efectele
armelor de calibru mic
Efectele diferențiate ale armelor de calibru mic asupra
femeilor și bărbaților au fost bine documentate. Datele
disponibile privind omuciderile la nivel mondial indică
o polarizare puternică în ceea ce privește distribuția de
gen privind omuciderile și efectele armelor de calibru
mic asupra femeilor și bărbaților (UNODC, 2013, SDG,
2015). Bărbații domină atât în rândul infractorilor cât
și a victimelor - potrivit UNODC, aceștea reprezintă 95
la sută din cei condamnați pentru toate omuciderile cu
intenție și 79 la sută din victime. Rata omuciderilor de sex
masculin (9,7 la 100.000), este de aproximativ 1,5 ori mai
mare decât media globală (6,2 la 100.000) și de 3,6 ori
mai mare decât rata omuciderilor de sex feminin (2,7 la
100.000) (UNODC, 2013, p. 13, 21).
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Sursa: UNODC Studiul global privind omuciderile 2013

Cu toate acestea, în timp ce femeile alcătuiesc doar 5 la
sută din persoanele condamnate pentru omor, acestea
reprezintă 21 la sută din victime (UNODC, 2013, p.
13), ceea ce indică o diferențiere puternică de gen a
modelelor de omucidere și desemnează genul ca un
factor de risc specific. Datele furnizate în Problemele
globale ale violenței comise de arme ușor diferă,
estimând că femeile au reprezentat 16 la sută (în numar
total de aproximativ 60.000) de victime ale omuciderii
în 2012 (GDS, 2015, p. 90).
Cu toate că ratele de omucidere variază drastic în
diferite regiuni, raportul gen masculin - gen feminin
rămâne relativ constant, indiferent de țară. Ratele din

Europa sunt semnificativ mai mici decât media la nivel
mondial, dar ponderea femeilor în Europa este mai
mare atât în rândul infractorilor condamnați cât și a
victimelor omuciderii - 8 la sută și 28 la sută respectiv
(UNODC 2013, p. 13).

În ceea ce privește armele de foc, estimările cu privire
la rata armelor de foc ca un mecanism de omucidere
variază de la 40 % (UNODC, 2013, p. 15) până la 48
% (OMS, UNODC, PNUD, 2014) la nivel global, ceea ce
denotă că este arma cea mai răspândită atunci când se
comite o omucidere (UNODC, 2013, p. 15). Modelele de
gen ale omuciderilor comise cu arme de foc urmăresc
îndeaproape modelele de omucidere în general. Bărbații
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reprezintă majoritatea absolută a victimelor în incidente
care implică arme de foc, cu estimări mai mari de 90
% la nivel mondial (UIP, CHD, 2007, p. 81) și 76 % în
Europa (Duquetand și Van Alstein, 2015, p. 27). Cu toate
acestea, ținând cont de faptul că femeile sunt mult mai
puțin reprezentate printre cumpărătorii, deținătoriisau
utilizatorii unor astfel de arme, acestea sunt afectate în
mod disproporționat de consecințele armelor de calibru
mic (Farr 2006, p. 17). Un astfel de impact disproporționat al armelor de foc asupra femeilor este susținut în
continuare de rezultatele unui studiu care se concentrează pe țările cu venituri mari, și care a indicat faptul
că există o corelație puternică între disponibilitatea
armelor și ratele de omucidere feminină decât ratele
de omucidere masculină (Hemenway și Miller, 2000).
Dintr-o perspectivă de politică, încă din anii 1990, s-a
constatat că această discrepanță pledează ferm pentru
"poziționarea acestei dezbateri în contextul drepturilor
omului și a echității" (Cukier).
Folosirea abuzivă a armelor de calibru mic și
armamentului ușor nu este limitată doar la evenimente
fatale, deoarece sunt frecvent folosite ca un instrument
pentru a provoca violența psihologică, vătămare
emoțională, intimidare, viol, abuz sexual, constrângere
și alte forme de violență (UIP, CDU, 2007; Alvazzi del
frate, 2011, Shaw, 2013), care pot avea consecințe grave
asupra victimelor, dar care sunt, de obicei subraportate
și insuficient de cercetate. Cel mai adesea aceste forme

5 Date pentru Kosovo nu au fost disponibile.
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de violență se întâmplă în sectorul privat în primul rând,
și anume în familie (Shaw, 2013), și sunt tolerate sau nu
sunt recunoscute de către instituțiile competente.

2.2.2 Efecte diferenŢiate ale armelor
de calibru mic și armamentului
ușor asupra femeilor și
bărbaŢilor în ESE: TendinŢe
majore
În ceea ce privește metodele utilizate pentru comiterea
omuciderilor în țările analizate din ESE5, utilizarea
armelor de foc variază foarte mult în regiune. Așa cum
este indicat în figura 2, în Muntenegru (70 %) și Albania
(66 %), armele de foc depășesc considerabil toate
celelalte metode combinate împreună, în timp ce armele
de foc din Serbia sunt arme la alegere (42 %) mai des
decât obiectele ascuțite (29 %), precum și alte mecanisme
(30 %). Cu toate că armele de foc sunt utilizate pe scară
largă în Bosnia și Herțegovina (30 %) și Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei (38 %), discrepanțele existente
între utilizarea armelor de foc și a altor mecanisme
sunt mai puțin evidente decât în Muntenegru, Albania
și Serbia. Numai în Moldova armele de foc sunt folosite
foarte rar (8 %) în comparație cu alte mecanisme.
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Sursa: OMS, UNODC, PNUD: Raportul privind starea globală de prevenire a violenței 2014

Modelele de gen ale victimelor omuciderii cu intenție
în ESE reproduc modelele globale – bărbații de departe
constituie majoritatea, indiferent de țară sau teritoriu.
Cu toate acestea, ponderea lor printre numărul total

al victimelor variază semnificativ, cuprinsă între
aproximativ două treimi (Serbia, Bosnia și Herțegovina),
și aproape nouă din zece (Albania, Kosovo, Fosta
Republică Iugoslavă a Macedoniei).
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Sursa: UNODC, Studiu global privind Omoruri 2013, Datele pentru Kosovo: baza de date SEESAC, 2016.

În consecință, ponderea femeilor din numărul total
al victimelor omuciderilor variază semnificativ în
regiune (de la 7,3 % în Kosovo, la 35,1 % în Serbia).

Aceste discrepanțe evidente solicită de urgență studii
specifice suplimentare privind astfel de distribuții în
fiecare țară.

Tabelul 1:

Victimele omuciderilor premeditate, în funcŢie de gen

2015

Albania
Kosovo
Muntenegru
FRI Macedonia

Sursa: Baza de date SEESAC 2016

2014

2013

2012

2011

femei

bărbaţi

femei

bărbaţi

femei

bărbaţi

femei

bărbaţi

femei

bărbaţi

1

14

1

23

1

28

4

28

2

20

14

11
5

54

40

19

13
7

10

104
27

23

20

12
7

104
33

15

26

14

11

131
24

18

18
8

4

124
29

28

20
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Așa cum s-a observat, nivelul omuciderilor premeditate6
în țările ESE a scăzut semnificativ începând cu 1995, odată
cu încetarea conflictelor violente, și ratele de omucideri
sunt semnificativ mai mici decât media la nivel mondial,
dar încă mai mari decât ratele din Europa de Vest (Carapic,
2014, p. 1). Singura excepție este Moldova, care are o rată
de omucidere puțin peste medie la nivel mondial, dar foarte
mare în comparație cu ratele din alte țări examinate.
Dacă să luăm în considerare ratele femicidului, Figura 3
prezintă comparativ rate reduse ale femicidului în Bosnia
și Herțegovina, Muntenegru și Serbia, care se clasează în

partea de jos a scalei și se încadrează în grupul țărilor cu
o rată foarte scăzută a femicidului (<1), în timp ce Albania
prezintă o rată scăzută (1-3). Moldova, iese în evidență
ca fiind singura țară analizată cu o rată medie, care este
de aproximativ patru ori mai mare decât rata europeană.
Cu toate acestea, dintr-o perspectivă de politică există o
tendință demn de remarcat și bine documentată faptul
că în țările cu un nivel scăzut de omucideri a femeilor
majoritatea omuciderilor sunt omucideri interpersonale
comise de un partener intim, fapt care solicită un răspuns
instituțional adecvat și utilizarea unor strategii specifice
care să vizeze această problemă (Racovita, 2015, p. 88).

Sursa: Povara mondială a violenței armate - toată lumea contează 2015

6 omuciderea premeditate este definită ca moarte ilegală intenționat provocată unei persoane de către o altă persoană (UNODC). Pentru explicații suplimentare, consultați:
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/IHS%20methodology.pdf
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Datele colectate de comisiile în domeniul armelor de
calibru mic și armamentului ușor în ESE demonstrează în
mod clar că majoritatea aproape absolută a incidentelor
legate de arme de foc7 sunt comise de bărbați - 97 % în
Bosnia și Herțegovina, Kosovo, 98 % în Albania, în timp
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ce în Muntenegru toate incidentele înregistrate au fost
comise de bărbați. În contrast, femeile extrem de rar comit
incidente legate de armele de foc (2 % în Albania și Bosnia
și Herțegovina, 3 % în Kosovo), în cazul în care comit
vreodată (nici un caz în Muntenegru) (Figura 5).

Sursa: Baza de date SEESAC, 2016. Notă: Datele pentru Bosnia și Herțegovina, Kosovo și Muntenegru sunt prevăzute pentru perioada 2011-2015, pentru
Albania pentru 2015.

7 În cadrul acestui studiu, incidente legate de arme de foc includ: omor, omor deosebit de grav, tentativă de omor, suicid, tentativă de suicid, care reprezintă
un pericol general, focuri de armă în public, deținere neautorizată, controlul sau deținerea de arme, utilizarea de arme sau instrumente periculoase, violență
domestică
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Aceste tendințe sunt foarte stabile în timp, indiferent de țară sau teritoriu, așa cum se arată în tabelul 1.

Tabelul 1a:

Autorii incidentelor legate de arme de foc, în funcŢie de gen

2015

Bosnia și Herţegovina

femei
18

2012

2011

bărbaţi

femei

bărbaţi

femei

bărbaţi

femei

bărbaţi

749

21

1127

32

1263

28

1210

27

1078

817

0

Muntenegru

2013

femei

21

Kosovo

2014

bărbaţi
387

7

0

716

473

19
0

730

406

66
0

956

11

342

0

875

404

Sursa: Baza de date SEESAC 2016

Tabelul 2:

Victimele incidentelor legate de arme de foc, în funcŢie de gen

2015

Albania
Bosnia și Herţegovina
Kosovo
Muntenegru
FRI Macedonia

2014

2013

2012

2011

femei

bărbaţi

femei

bărbaţi

Femei

bărbaţi

femei

bărbaţi

femei

bărbaţi

8

37

6

32

5

37

12

26

3

13

0

10

2

16

8

1

1

2

38

11

11

15

5

1

2

8

65

17

10

13

1

25

3

10

0

6

Nici o informație disponibilă
/

4

/

12

2

2

/

19

Sursa: Baza de date SEESAC 2016

În ceea ce privește diferențierea de gen a victimelor,
tendințele prezintă același nivel constant (tabelul 2), dar
și similarități cu tendințe predominante în altă parte,
așa cum se arată în figura 6. Cu toate acestea, diferențele
în cadrul regiunii sunt evidente. Totuși, deși bărbații
constituie marea majoritate a victimelor incidentelor

legate de arme de foc, femeile sunt reprezentate în mod
disproporționat în rândul victimelor, în comparație cu
ponderea lor în rândul infractorilor și, prin urmare, se
confruntă cu o frecvență mult mai mare de victimizare cu
cote deosebit de ridicate în Fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei, Bosnia și Herțegovina.
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Sursa: Baza de date SEESAC 2015. Notă: Datele pentru Albania reflectă perioada 2014-2015, pentru Kosovo - 2013-2015, în timp ce datele privind Bosnia și
Herțegovina, Muntenegru și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei reflectă perioada 2011-2015.

Studiile efectuate în Serbia, Albania și Kosovo furnizează dovezi
suplimentare cu privire la efectele diferențiate ale armelor de
calibru mic și armamentului ușor asupra femeilor și bărbaților.
O analiză media realizată în Serbia, a arătat că bărbații au comis
cel mult 97 la sută din incidentele care implică arme de foc și
au constituit 83 la sută din victime. Pe de altă parte, femeile
au reprezentat doar 3 la sută din agresori, dar au constituit 17
la sută din victime (SEESAC 2015: p. 13, 17), ceea ce confirmă
faptul că același model se aplică în întreaga regiune.
Analiza arată că există, și o diferență de gen în rezultatul
incidentelor în care se utilizează armele de foc. Aceste diferențe
sunt deosebit de mari în cazul Serbiei unde decesul constituia
cel mai frecvent rezultat pentru femei, reprezentând 44 %
din incidentele cu arme de foc care implică femei, în timp ce

în cazul bărbaților, leziunile sunt cel mai frecvent întâlnite la
54 la sută, care sunt urmate de decesul ca rezultat, în 34 la
sută din incidente sunt implicați bărbați. În Albania "atât la
bărbați cât și la femei, leziunile sunt rezultatul cel mai frecvent
întâlnit atât la femei (38 la sută) cât și la bărbați (39,9 la sută)
din totalul incidentelor cunoscute", în timp ce "decesul este
al doilea rezultat cel mai frecvent, prezentat la 26,1 la sută
pentru bărbați și 29,6 la sută pentru femei. Cele mai răspândite
în al treilea rând sunt incidentele în care victimele au fost
amenințate cu o armă de foc la 19,7 la sută din incidente pentru
bărbați și 25,9 la sută pentru femei" (SEESAC 2016: p. 24). În
ceea ce privește rezultatele, constatările studiului indică faptul
că victimele de sex feminin au fost mai des amenințate decât
victimele de sex masculin, 44,4 la sută comparativ cu 21,1 la
sută din bărbați. (Idem., Pag. 25).
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Figura 7:

Ponderea omuciderilor legate de arme de foc în totalul
omuciderilor, în funcŢie de gen

Sursa: SEESAC Baza de date, 2016.

Așa cum este indicat în Figura 7, decesele legate de armele de
foc sunt mai frecvente în rândul bărbaților, dar, și arma pentru
aproximativ jumătate din omuciderile de sex feminin.
Spre deosebire de ratele scăzute sau relativ moderate ale
femicidului, în general în ESE, există un procent mediu
ridicat de omucideri de sex feminin comise cu arme de foc
în anumite părți ale regiunii. Conform bazei de date pentru
48 de țări a Secretariatului Declarației de la Geneva, care
conține date fiabile disponibile pentru perioada 2007 - 2012,
printre țările ESE, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei se
plasează în vîrful topului pe locul al XII-lea, cu mai mult de
40 % din omuciderile de sex feminin comise cu arme de foc,
și este urmată de Republica Serbia, pe poziția XVII, în timp
ce Moldova se situează în partea de jos a listei pe locul 42

(Racoviță, 2015, p. 104). Mai multe date recente colectate de
SEESAC confirmă stabilitatea tendinței prezentate în Figura
7. Ponderea ridicată a femeilor omorâte de arme de
calibru mic reflectă letalitatea mare a armelor de foc și
atrage atenție asupra controlului acestora, în special în
contextul violenței în familie.

2.2.3 ViolenŢa domestică
Datele extinse disponibile dezvăluie modele extrem de bazate
pe gen și diferențiate ale violenței la care sunt supuși femeile
și bărbații. În baza premeditării, contextului motivației,
instrumentalității și relației autor - victimă, UNODC clasifică
toate cazurile de omucidere în: 1. omucideri legate de alte
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activități infracționale (în cazul în care scopul principal
este de a obține profit ilicit sau din alte motive aferente); 2.
omucidere interpersonală (comise de către un partener
intim / membru de familie, fără nici un obiectiv secundar, ci
ca un mijloc de rezolvare a unui conflict și / sau de a pedepsi
victima prin violență); și 3. omucidere socio-politică (în
cazul în care omuciderea este comisă în scopul de a urmări
anumite obiective sociale sau politice, legată de prejudecăți
sociale, agende politice, sau alte agende social-politice)
(UNODC, 2013, p. 39-49).

Având în vedere datele statistice disponibile, omuciderile
legate de activitățile infracționale sau cele legate de agendele
socio-politice afectează bărbații într-o măsură mult mai
mare decât femeile, în timp ce pe de altă parte, omuciderile
interpersonale afectează în mod disproporționat femeile.
În cadrul acestor modele diferențiate, femeile sunt ținte ale
unor tipuri specifice de violență bazată pe gen, cum ar fi
violența domestică și violența sexuală (Cukier, 2002, p. 28).
În consecință, acest lucru înseamnă că, în timp ce majoritatea
oamenilor sunt cel mai adesea expuși riscului utilizării
necorespunzătoare a armelor de foc de către cunoscuții lor
de sex masculin dar care nu sunt prieteni intimi (sau chiar
de persoane pe care s-ar putea să nu le cunoască), femeile
sunt mai expuse riscului într-un context intern, familial de
către partenerii lor intimi (Ibid., p. 28-29). În acest sens, este
de asemenea important de remarcat faptul că "prevalența
violenței cu utilizarea armelor depinde în mare măsură nu
numai de sexul infractorului, ci și de relația infractorului cu
victima și locul violenței" (Sorenson, 2006).
O serie de studii furnizează dovezi că prezența unei arme
crește riscul unui rezultat letal pentru femei în contextul
intern, familial (SAS, 2013; Cukier 2006; Alvazzi del del
FRATE Frate, 2011, Shaw, 2013). În analiza efectuată în peste
26 națiuni cu venituri mari și 10 națiuni cu venituri medii
superioare, Hemenway și Miller atestă o corelație puternică
și consecventă între disponibilitatea armelor de foc și
ratele de omucidere - "în cazul în care sunt disponibile mai
multe arme, există mai multe omoruri" (2000). În SUA, care
înregistrează una dintre cele mai mari rate de proprietate a
armelor de foc, 84 % din toate femeile ucise au fost omorâte
cu arme de foc (AI, IANSA, OI, 2005, p. 11), ceea ce depășește
de două ori media globală. Un studiu efectuat în SUA a
demonstrat că, deținerea unei arme în casă crește cu 41 la
sută riscul general ca cineva din gospodărie să fie omorât,
pentru femei acest risc aproape se triplează - 272 la sută.
(Idem., pag. 12). Conform altor estimări, prezența armelor de
calibru mic și armamentului ușor crește probabilitatea unui
rezultat letal pentru femei de la cinci până la douăsprezece
ori, în comparație cu cazurile în care armele de foc nu sunt
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implicate, în contextul în care "femeile abuzate sunt expuse
de cinci ori mai mult riscului de a fi ucise de agresorul lor, în
cazul în care acesta deține o armă de foc", în timp ce "atacurile
de violență în familie care implică un pistol sunt expuse
riscului de 12 ori mai mult de a duce la deces decât cele care
implică alte arme sau forță corporală" (Centrul Juridic pentru
prevenirea violenței cu arme).
Datorită acestui fapt, s-a susținut că, în contextul social mai
larg al inegalităților de gen existente, armele de calibru
mic și armament ușor "sporesc dezechilibrele de putere și
consolidează ierarhiile sociale care oferă bărbaților dominația
asupra femeilor" (Farr, 2006, p 111.) - care, în consecință,
adoptă cea mai radicală expresie în contextul violenței în
familie și violența cauzată de partenerul intim, iar rezultatul
său cel mai fatal – femicidul partenerului intim.
Mai mulți factori cresc probabilitatea unui rezultat letal în
violența cauzată de partenerul intim, atunci când armele de
foc sunt implicate (AI, IANSA, OI, 2005, p .13):

·	gravitatea leziunilor cauzate de arma de foc
·	capacitatea redusă a femeilor pentru a opune
rezistență
·	șanse reduse pentru femei de a scăpa sau pentru cei
din afară să intervină și să le ajute, și, de asemenea
·	șanse mai mari ca agresorul să utilizeze de fapt
de arme de foc în cazurile de violență domestică
(Campbell, 2003)

Armele de foc, de asemenea, joacă un rol atunci când se
comite violența sexuală și alte forme de violență pe motive de
gen, atât în situațiile de conflict și non-conflict. Mai mult decât
atât, după cum s-a menționat mai sus, prezența armelor de
foc poate avea ca rezultat rănirea și mutilarea și este asociată
cu violența psihologică împotriva femeilor de către partenerii
lor, care poate lua diferite forme (amenințare, intimidare,
etc.).
Violența împotriva femeilor este larg răspândită în ESE. În
Albania, rata generală de prevalență a violenței domestice
împotriva femeilor (în timpul duratei de viață) este de 59,4
la sută, violența psihologică fiind cea mai frecventă (58,2 la
sută), urmează violența fizică (23,7%) (INSTAT, 2013. p. 34).
Aproape fiecare a doua femeie din Bosnia și Herțegovina
(47,2 la sută), s-a confruntat cu cel puțin o formă de violență
de la vârsta de 15 ani, cel mai adesea violența psihologică
(41,9 la sută) și violența fizică (24,3) (Babović, Ginić, Vuković,
Karadinovic, 2013, p. 13.) Datele furnizate de un sondaj
realizat în Serbia în 2010 documentează aceeași tendință prevalența generală a violenței împotriva femeilor este de
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54,2 la sută, 48,7 la sută violența psihologică și 21,6 violența
fizică.

diferite aspecte ale problemei sunt încă insuficient studiate,
în timp ce practicile subdezvoltate înregistrate prezintă un
obstacol serios în înțelegerea deplină a caracteristicilor,
domeniului de aplicare și prevalenței acesteia, precum
și a răspunsului instituțional, care împiedică în totalitate
dezvoltarea în continuare a soluțiilor în materie de politici.
Datorită eforturilor comisiilor din domeniul armelor de
calibru mic și armament ușor în ESE, sunt colectate unele
date fundamentale privind armele de foc și violența în familie,
ceea ce dezvăluie tendințele majore și identifică riscurile
specifice de gen.

În ceea ce privește răspunsul politic la această problemă,
numai recent țările din regiune au început să o abordeze în
mod sistematic, prin dezvoltarea unor cadre legislative și
strategice de combatere a violenței împotriva femeilor și,
mai recent, semnarea și ratificarea Convenției Consiliului
Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva
femeilor și a violenței în familie. În pofida semnelor de
creștere a gradului de conștientizare a violenței în familie,

Tabelul 3:

Tabelul 3: Numărul de persoane ucise de către partenerul lor
intim, în funcŢie de gen

2015

Albania
Kosovo
Muntenegru
FRI Macedonia

2014

2013

2012

2011

femei

bărbaţi

femei

bărbaţi

femei

bărbaţi

femei

bărbaţi

femei

bărbaţi

1

0

0

0

1

1

0

0

2

0

9

3

2

2

0

0

4

4

0

2

1

2

Nici o informație disponibilă
1

0

2

5

0

0

1

2

0

2

Sursa: Baza de date SEESAC 2016

După cum reiese din Tabelul 3 și Figura 8, care indică rata
de omucidere a partenerului intim din numărul total de
omucideri pentru femei și bărbați pentru Albania, Kosovo,
Muntenegru și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei,

violența în familie cu un rezultat letal afectează în mod
disproporționat femeile și foarte rar se produce în rândul
bărbaților, care cuprinde doar o pondere mică în numărul
total de omucideri de sex masculin.
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Figura 8:

Ponderea omuciderilor partenerului intim în numărul total de
omucideri, în funcŢie de gen

Sursa: Baza de date SEESAC 2016

Așa cum s-a observat deja în cazurile cu nivel de
infracționalitate relativ scăzut atât de omucidere
intenționată cât și de femicid, care este o trăsătură comună
pentru cea mai mare parte a regiunii ESE, majoritatea
omuciderilor feminine din ESE sunt legate de contextul
intern, de familie, adică de partenerul intim, violență. Timp
de cinci ani (2011-2015) ponderea femeilor ucise de către
partenerul lor intim în cota totală a femeilor ucise a fost de

41 la sută în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, 44
la sută în Kosovo, în timp ce în Muntenegru toate femeile
ucise au fost omorâte în contextul intern, familial, ceea ce
confirmă faptul că crima comisă de către un partener
intim este cea mai comună formă de omucidere a
femeilor. Datele referitor la Albania sunt disponibile numai
pentru 2015, ceea ce face imposibilă urmărirea tendințelor,
dar a reprezentat 64 la sută.
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Figura 9:

Ponderea femicidulului partenerului intim comis cu arme de foc
în numărul total de femicid al partenerului intim

Sursa: baza de date SEESAC 2016

În ceea ce privește utilizarea abuzivă a armelor de foc, din
numărul total al femeilor ucise în contextul intern, de familie,
rata femeilor ucise de către partenerul lor intim cu arme de
foc este de 33 la sută în Albania, 45 la sută în Muntenegru, 73
la sută în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și 100 la
sută în Kosovo, ceea ce confirmă letalitatea mare a armelor în
contextul violenței domestice.

Rapoartele emise de organizațiile de femei, care sunt de
multe ori singura sursă de informații cu privire la femicidul
partenerului intim, furnizează, de asemenea, informații
care arată că există legături clare între rezultatul fatal al

violenței domestice și prezența armelor de foc. Datele
colectate de Rețeaua Femei împotriva Violenței din Serbia,
începând cu 2010 clarifică aceste legături. În 2015, această
cifră a atins un apogeu, 45,7 % dintre femeile victime ale
violenței cauzate de partenerul intim au fost omorâte de
arme de foc. Deoarece în cele mai multe cazuri, nu s-a
raportat dacă armele de foc folosite erau în posesiune legală
sau ilegală, este imposibil de emis o concluzie informată
cu privire la aceste legături. Cu toate acestea, datorită
disponibilității pe scară largă a armelor de foc ilegale,
ar trebui să fie inițiate cercetări suplimentare pentru a
identifica această problemă.
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Tabelul 4:

Femicidul partenerului intim în Serbia

2010
2011
2012
2013
2014
2015

Numărul de femei
ucise în contextul VD și PI

Numărul de femei
ucise cu arme de foc

Ponderea femeilor
ucise cu arme de foc

26

10

38.6

32

11

34.4

29
43

27

35

12

13
8

16

41.4

30.2

29.6

45.7

Sursa: Rețeaua Femeile împotriva Violenței

Un alt studiu realizat în Serbia, arată că numărul absolut
al deceselor în contextul violenței domestice (12) era mai
mare decât numărul absolut de decese într-un context
penal (11) și era mai mare decât orice alt tip de incident
legat de arme de foc (SEESAC , 2015, p .22). Mai mult
decât atât, probabilitatea ca rezultatul să fie fatal în cazul
în care a fost implicată o armă de foc a fost al doilea cel
mai mare în contextul violenței domestice, numai după

vânătoare. De asemenea, este surprinzător faptul că
rezultatele letale ale incidentelor de violență domestică
erau deja de șapte ori mai mari decât a incidentelor
comise într-un context penal, care sunt cele mai frecvent
raportate în mass-media (ibid., p. 23). Aceste date
confirmă constatările din alte țări, menționate mai sus,
că prezența armelor de foc în mod disproporționat crește
riscurile pentru femei.
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Figura 10:

FrecvenŢa evoluŢiei letale în funcŢie de tipul incidentului - Serbia

Sursa: SEESAC 2015

De asemenea, trebuie remarcat faptul că femeile erau
mai des victime ale violenței legate de arme de foc
în spațiul privat, decât în locuri publice (de exemplu,
stradă, parc, drum, pădure, câmp, în afara orașului), sau
în baruri și restaurante, unde oamenii erau considerabil
mai mult susceptibili de a fi victime (Idem., pag. 24). De
exemplu, în Kosovo, "violența armată împotriva femeilor

s-a produs cel mai des în casă sau curte (63 la sută din
totalul micro-locațiilor cunoscute), în timp ce acest fapt
este relativ rar în cazul bărbaților (23,6 la sută). Din
contra, bărbații au fost cel mai frecvent expuși violenței
legate de arme de foc în spații publice - străzi sau
trotuare (45,9 la sută, comparativ cu 14,8 la sută pentru
femei) "(SEESAC, 2016a).
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După cum s-a menționat deja, utilizarea abuzivă a
armelor de calibru mic și armament ușor nu se limitează
doar la femicid sau omuciderea partenerului intim,
din moment ce sunt frecvent utilizate pentru a incita
forme psihologice, sexuale, economice și de altă natură
ale violenței și de a exercita un control de ansamblu
asupra femeilor, care în total prezintă efecte negative
asupra victimelor. Datele disponibile confirmă utilizarea
abuzivă la scară largă a armelor de calibru mic și
armamentului ușor în această privință. Conform datelor
din Kosovo, furnizate de către ONG-Medica, care oferă
suport psihologic femeilor care au supraviețuit violenței
masculine, în 23 la sută din aceste incidente, au fost
folosite arme de foc (SEESAC, 2006, p. 27). Fiecare al
cincilea respondent de sex feminin dintr-un studiu
privind violența domestică din Muntenegru a declarat
că autorul violențelor la care au fost supuse deținea o
armă de foc, in timp ce în 36,6 la sută din incidente au
fost amenințate de arma de foc, iar în 25 la sută au fost
atacate (PNUD 2012, p. 67), ceea ce susține constatarea
că afișarea armelor de foc constituie un indicator al
utilizării reale (Alvazzi del Frate, 2011, p. 131 ).

Rezultatele unui studiu efectuat în Serbia pentru Provincia Autonomă Voivodina indică corelația relativ scăzută
între amenințările făcute cu arme de foc și agresiuni
reale / atacuri, ceea ce duce la concluzia că armele de
foc au fost de fapt mai des folosite ca un instrument
pentru amenințare (Nikolic-Ristanovic, 2010). În 34,9
la sută din incidente, armele de foc au fost folosite ca
un instrument pentru a amenința, în timp ce în 6,3 la
sută din cazuri, amenințarea s-a încheiat cu un atac.
De asemenea, trebuie menționat că studiul a indicat o
corelație între disponibilitatea de a folosi arme de foc și
participarea făptașilor în război / conflicte militare. 22,2
la sută dintre făptași care au participat în război / conflicte militare au folosit arme de foc în incidente de violență domestică, în comparație cu 8,8 la sută din cei care
nu au luat parte la conflicte militare (Nikolic-Ristanovic,
2010, p. 76). Cu toate că acest aspect este încă puțin
analizat în cercetări, există dovezi empirice de la Centrul
pentru studiul traumelor de război care sugerează că
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există o legătură între participarea la război, trauma
cauzată de acesta și creșterea riscului ca violența să se
producă (Beara și Miljanovic,2007).

Caseta 1 Împușcările în
masă, violenŢa domestică
și siguranŢă comunitară în
Serbia
Pe baza raportărilor mass-media, cinci din
șase împușcături mortale în masă care au avut
loc în Serbia, începând cu anul 2000 încoace
sunt rezultatul direct al utilizării abuzive a
armelor de foc în cadrul violenței domestice sau
a implicat uciderea unui membru al familiei
sau a fostului / actualului partener. În fiecare
dintre aceste cinci împușcături, infractorul era
de gen masculin și în total patruzeci de oameni
au fost uciși și douăzeci și opt răniți. Femeile
reprezintă majoritatea (55 la sută) dintre
victimele acestor împușcări în masă, ceea ce
este semnificativ mai mare decât reprezentarea
femeilor în rândul victimelor legate de arme
de foc, în general. Pe baza raportărilor massmedia, în cel puțin trei cazuri au existat dovezi
că, înainte de împușcările în masă faptuitorul
a avut antecedente de comitere a violenței
domestice.

(Taskovic, 2016)
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Caseta 2 Responsabilii de
aplicare a legii și violenŢa
domestică
După cum s-a subliniat deja, bărbații predomină
în profesiile cu un acces facil la arme de foc poliția și armata, cea ce poate avea implicații
importante asupra incidenței activităților legate
de arme de foc, în special în contextul violenței
în familie. Cu toate că această problemă este
încă insuficient cercetată în ESE și nu există
dovezi consistente precum că responsabilii de
aplicare a legii sunt mai implicați în violența
domestică decât bărbații din populația generală
(Đan, 2014), există o serie de preocupări care
sporesc vulnerabilitatea femeilor și a riscului
rezultatelor fatale, ceea ce atrage atenție asupra
acestei chestiuni. Așa cum s-a mentionat, ofițerii
de poliție și alții au acces direct la arme, ei sunt
pregătiți să le folosească, lucrează într-o cultură
instituționalizată extrem de masculină și au acces
la informație, sunt familiarizați cu procedurile etc.
(Ibid.).
2.2.4  Dimensiunea de gen și cererea
de arme de calibru mic – masculinitate și cultură
Încercările de a înțelege și de a aborda practic poziția dominantă
a bărbaților printre infractorii și victimele incidentelor legate de
arme de foc de obicei posedă forme specifice de masculinitate
în societate ca punct de plecare. Au fost întreprinse eforturi
suplimentare pentru a identifica mecanismele modului social
și cultural care predomină conceptualizările masculinității /
bărbăției și și a regimurilor dominante de gen, inclusiv conceptul
de masculinitate hegemonică (Connell), și influența utilizării
armelor de calibru mic și armamentului ușor și a utilizării abuzive
a acestora (Bevan și Florquin, 2006; CHD, UPI 2007; Page, 2009;
Mankowski 2013).
Conceptul de masculinitate hegemonică a fost utilizat pe scară
largă pentru a explica practicile de gen referitoare la "genul
masculin și ierarhia socială" (Connell și Messerschmitt, 2005,
p. 829) și cuprinde un set de caracteristici care întruchipează

modul cel mai onorat de a fi un bărbat, este necesar ca toți ceilalți
bărbați să se poziționeze în raport cu aceasta și să aspire la ea și
ea legitimează ideologic subordonarea globală a femeilor față de
bărbați (Ibid., p. 829), și a unor bărbați față de alți bărbați (Page,
2009, p. 2). În acest sens, este atât normativ și cel mai aprobat
punct de vedere social, deși aceste caracteristici nu sunt, de fapt,
cele mai predominante în societate (Ibid., 2009, p. 2). Totuși
idealul joacă un rol mai important în condiționarea conceptului
de masculinitate și atribuie anumite roluri bărbaților, cum ar fi
cel de protector, apărător, războinic care ar putea avea o relevanță
pentru practicile de arme de calibru mic și armament ușor. Această
formă de masculinitate este istorică și poate suferi modificări, și,
prin urmare, cea mai puțin apăsătoare formă de masculinitate
care ar putea să fie mai evidențiată și să preia modelul dominant
al masculinității (Connell și Messerschmitt, 2005, p. 833). Prin
urmare, acest fapt oferă spațiu pentru traducerea acestor concepte
în cadrul unei intervenții politice, o reducere a violenței și,
eventual, transformarea relațiilor inegale de gen.
Cu toate acestea, atunci când corelăm ideea de masculinitate
cu utilizarea armelor de calibru mic și armamentului ușor
și utilizarea necorespunzătoare a armelor de calibru mic și
armamentului ușor, este esențial să nu "alunecăm în concluzia că
toți bărbații sunt violenți" (Connell, 2000) și să explorăm de ce
bărbații alcătuiesc majoritatea atât a deținătorilor de arme de foc
cât și a autorilor incidentelor legate de arme de foc, precum și de
ce majoritatea bărbaților nu se implică în acte de violență armată
(Mankowski, 2014, p. 14).

După cum s-a menționat mai sus, forma dominantă a
masculinității este, în practică, construită în mod eficient prin
setul de caracteristici care includ un comportament agresiv și
asumarea de riscuri, restrictivitate emoțională, competitivitate,
heterosexualitate (Ibid., p.15), dar, și curaj fizic și emoțional,
capacitatea de a îndura greutățile, de a nu ceda emoțional în fața
ororii" (Page, 2009, p. 2). Centralitatea categoriei de putere în
această privință, trebuie, de asemenea, să fie luată în considerare.
Așa cum s-a observat, violența poate fi declanșată de semnificația
atașată puterii în relațiile sociale ale bărbaților, acțiuni și
experiență (Hearn) și încercarea de a-și exercita această putere.
Acest lucru este deosebit de relevant în situații în care există o
tensiune între dreptul perceput la putere, lipsa de putere și starea
de a fi "condiționat social să caute puterea" (Bevan și Florquin,
2006). Unele dintre aceste caracteristici sunt direct corelate de
numeroși factori legați de violența comisă de arme (Mankowski,
2014, p. 15), dat fiind că, în absența acestor trăsături bărbăția unei
persoane este contestată (ibid., 14). În ceea ce privește răspunsul
politic la violența armată, este necesar de a explora interacțiunea
dintre această formă de masculinitate și armele de calibru mic și
armament ușor și de a examina "atât noțiunile de masculinitate
cât și rolul armelor în cultura masculină și de a dezvolta strategii
practice pentru a le decupla" (Cukier, 2009, p. 29).
În ceea ce privește cererea pentru arme de foc, diverși factori
care influențează deciziile oamenilor de a poseda și de a folosi
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arme variază de la "sentimentul lipsei de putere socială și
economică și necesitatea de a reafirma puterea prin utilizarea
pistolului, să solicite să respecte înțelegerea predominantă a
masculinității, instrument pentru a obține puterea, respectul sau
statutul material sau un mijloc de a păstra o poziție dominantă în
schimbarea circumstanțelor "(Page, 2009, p. 3).

Având în vedere dovezile statistice, în cadrul eforturilor globale
de reducere a violenței armate, o atenție deosebită, atât în ceea ce
privește opțiunile de cercetare și de politici, ar trebui să se acorde
tinerilor, pentru că "violența bărbaților este legată de vârstă"
(Hearn și Pringle, 2006, p. 149) și genul și vârsta sunt indicatori
puternici ai comportamentului violent. În ceea ce privește armele
de calibru mic și armamentul ușor, tinerii reprezintă, în general,
ponderea disproporționat de mare de victime și autori ai actelor
de violență legate de arme de foc (Bevan și Florquin, 2006, p 296;.
UIP, CDU, 2007, p 82). Bărbații tineri adesea "percep violența – în
mod special violența comisă cu arme de calibru mic - ca un mijloc
de a ajunge la o poziție de statut social și economic pe care au
dreptul să o dețină", iar în acest proces armele de calibru mic pot
prezenta o atractivitate deosebită pentru ei, deoarece acestea le
oferă "abilitare în fața excluderii din rolurile masculine definite
social" și poate fi un simbol puternic al puterii pentru bărbații
tineri marginalizați"(Bevan și Florquin, 2006, p. 295, 296). Cu
toate acestea, este important de observat că "genul unui tânăr
nu este singurul determinant al asocierii sale cu sau dorința de
a folosi violența armată; în fapt, înțelegerea și utilizarea unor
ideologii sociale și culturale ale masculinității sale se va determina
în mare măsură dacă el se întoarce la violență armată (ibid.,
p. 301). Acestea fiind spuse, este la fel de important să nu se
minimalizeze rolul contextului social mai larg și setul complex
de alți factori care determină recurgerea la violență a tinerilor.
Printre acești factori, cercetătorii subliniază control parental
violent coercitiv, controlul parental limitat, socializarea cu colegii
delincvenți, care au fost brutalizati, care au fost martori sau
s-au confruntat cu violența domestică sau în comunitate, etc."
(Idem., pag. 300). Prin urmare, dimensiunea de gen este un
factor predictiv puternic, dar este activat numai în cazul în
care o serie de alți factori sociali sunt prezenți. Adoptarea
aceastei "abordări situaționale" ajută la explicarea faptului că, deși
bărbații tineri domină în comiterea violenței armate, majoritatea
bărbaților tineri nu se implică în acte de violență cu arme de
foc (ibid., p. 300). În pofida faptului că bărbații tineri săvârșesc
majoritatea violențelor legate de arme de foc, aceasta este de fapt
doar o "mică rată a bărbaților tineri responsabili pentru cea mai
mare parte a violenței comise cu arme de foc" (ibid., p. 298), iar
acest fapt este un stimulent important pentru răspunsul politicii,
deoarece atrage atenția unei intervenții concentrate a politicii.
Rezultatul final subliniat de acest studiu constă în necesitatea
de a aborda sistemele dominante de gen ca parte integrantă a
politicilor de control al armelor de calibru mic și armamentului
ușor prin reiterarea că "combaterea asociației construite social
între arme, violență, putere și masculinitate este o componentă
esențială a oricărei strategii eficiente, de prevenire pe termen
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lung" (Idem., pag. 296). Rolul mass-media în susținerea formării
identității hegemonice ar trebui, de asemenea, luat în considerare
în această privință, precum și alți factori care contribuie la
reproducerea regimurilor dominante de gen.

În ESE, armele sunt de asemenea asociate cu bărbăție și
masculinitate și, așa cum s-a menționat, "măsura în care armele
definesc construcția de gen a masculinității va afecta activitatea
de control a armelor de calibru mic și armamentului ușor"
(SEESAC, 2006a, p. 23-24). Există, de asemenea, eforturi pentru a
înțelege violența bărbaților în cadrul conceptului de masculinitate
hegemonică și a studiilor critice ale masculinității, dar în cadrul
specific SEE, și anume Balcani, contextul socio-politic (Blagojević,
2015).

Caseta 3 Suicidul și arme de
foc
În conformitate cu Baza de date detaliată privind
mortalitatea europeană pentru 33 de țări europene
(OMS), Muntenegru a fost clasat pe primul loc, iar
Republica Serbia pe al treilea în ceea ce privește
rata de suicid cu pistol la 100.000 de persoane.
Sinuciderea este un fenomen puternic axat pe gen",
și marea majoritate a sinuciderilor cu arma implică
bărbați (96%)". În ceea ce privește tipurile de arme
de foc folosite pentru sinuciderile cu arme în Serbia,
armele portabile cu descărcare domină la 60 %,
urmate de puști, pușcă cu țeava lisă / arme de foc
cu descărcare mai mare constituie 14%. (Duquet și
Van Alstein, 2015, p. 24).
În strânsă legătură cu rata de suicid în rândul
bărbaților este modelul crimă - sinucidere în care
"infractorul ucide unul sau mai mulți oameni și,
ulterior, comite suicidul într-o perioadă scurtă de
timp" (Shaw, 26 Prea aproape de casă). Există
dovezi care arată că acest lucru se întâmplă cel
mai adesea în contextul unui partener intim sau
a violenței domestice, bărbații fiind făptuitorul, în
timp ce femeile sunt victima, cel mai adesea armă
aleasă este o armă de foc (Idem, pag. 26-27).
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Un studiu privind condiționarea culturală a problemelor
armelor de calibru mic și armamentului ușor în ESE subliniază
faptul că, în scopul de a "întelege rolul armelor în definirea
rolurilor de gen, este necesar să se înțeleagă modul în care
armele definesc relațiile bărbat - femeie și să se definească
rolul unui bărbat în familie și în societate mai general", inclusiv
ca protector și vânător, dar, și ca "cineva care este capabil
să exercite o putere în societate și control asupra femeilor"
(SEESAC, 2006a).

teritoriile cu o rată inferioară de deținere a armelor, există
un procent mai mare de persoane care afirmă că nu le plac
armele (Bulgaria și Moldova), și nu a existat nici o discrepanță
semnificativă între atitudinea de sex masculin și feminin față
de deținerea armelor. Studiul conchide că, în plus, dreptul de
deținere a armelor este "în mare măsură un fenomen de sex
masculin în teritoriile și țările cu un nivel ridicat de deținere
a armelor" (cum ar fi Muntenegru și Serbia) (SEESAC, 2006,
p. 25). În plus, există dovezi că un comportament dominant
legat de arme de foc poate fi influențat mai mult de politici
de stat sau circumstanțe social-politice decât în mod exclusiv
de factori legați de tradiție și cultură, care sunt adesea
considerați a fi expliciți sau dificil de orientat (ShwandnerSievers și Cattaneo, 2005, p. 213-214). În ceea ce privește
cererea, deținerea armelor în ESE este extrem de dominată de
genul masculin, ca și în alte părți.

Relațiile dintre normele culturale și practicile incorecte ale
armelor de calibru mic și armamentului ușor sunt duble, și,
prin urmare, mai multe cercetări trebuie inițiate în scopul de
a pune în lumină modul în care disponibilitatea pe scară largă
a armelor de calibru mic formează cererea pentru acestea.
În această privință, trebuie subliniat faptul că, în țările și

Figura 11:

DeŢinerea armei de foc, în funcŢie de gen

~

~

Sursa: Pentru Moldova, Muntenegru și Serbia SAS 2014, baza de date SEESAC pentru Bosnia și Herțegovina și Albania. Pentru Kosovo nu sunt disponibile
date dezagregate pe gen.
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În Serbia, bărbații reprezintă 95 la sută din deținătorii de
arme, comparativ cu doar 5 la sută din femei, în timp ce
în Muntenegru, Bosnia și Herțegovina și Moldova această
discrepanță între sexe este chiar ușor mai mare pentru
bărbați, reprezentând 98 la sută, 97 la sută și 96 la sută și
respectiv pentru femei doar 2 la sută, 3 la sută și 4 la sută
din proprietarii de arme. În Albania deținătorii de arme sunt
aproape exclusiv bărbați. Rata medie pentru opt țări europene,
pe baza datelor disponibile este de 96 la sută bărbați și 4 la
sută femei (SAS, 2014b).
Se pare că aceste coraporturi / rate nu sunt doar stabile, dar
și sunt reproduse în timp. După cum reiese din tabelul de mai
jos, exemplul Bosniei și Herțegovinei, dominația bărbaților
în achiziționarea armelor de foc este persistentă și relațiile
nu s-au schimbat în mod semnificativ pe parcursul perioadei
de cinci ani. Tendințe similare sunt prezente în Albania și
Muntenegru chiar cu o rată mai mică de femei.

Tabelul 5:
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Datele insuficiente, de asemenea, indică faptul că, în anumite
contexte, armele de foc pot juca un rol în ritualurile de trecere.
De exemplu, cercetările efectuate la Belgrad de către ONG
Uniunea Tineretului din Balcani, au indicat că, deși băieții cât
și fetele aveau un nivel ridicat de experiență cu arme de foc
s-a remarcat o diferență notabilă între sexe: 29 % din băieți
și 48 % din fete au afirmat că nu au deținut o armă de foc
niciodată (SACISCG, 2005). Aceste date indică faptul că tinerii
sunt oarecum mai expuși la arme de calibru mic și armament
ușor, ceea ce ar trebui să fie luat în considerare atunci când
se elaborează răspunsul politic. În anumite regiuni, cum ar
fi Albania de Nord și Muntenegru, armele de foc sunt parte a
ritualurilor de trecere, însă datele sunt insuficiente. Un studiu
privind cultura armelor în ESE, deasemenea, prezintă dovezi
empirice privind rolul armelor de calibru mic pentru tinerii
infractori, în special în ceea ce privește puterea, și care văd
un pistol ca un instrument pentru a "menține statutul lor ca
oameni să se teamă și să nu-i provoace" (Ibid., p.23).

Bosnia și HerŢegovina: Numărul de autorizaŢii emise pentru a
achiziŢiona arme de foc

Femei
Bărbaţi

Sursa: baza de date SEESAC 2016

2015

2014

2013

2012

2011

3%

2%

2%

2%

1%

97%

98%

98%

98%

98%
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Datele colectate de SEESAC și comisiile din domeniul armelor
de calibru mic și armamentului ușor sau instituțiile relevante
în Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo și Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei confirmă tendința persistentă că
tinerii sunt reprezentați în mod disproporționat atât în rândul
infractorilor cât și a victimelor. În fiecare țară și teritoriu, în
afară de Bosnia și Herțegovina, majoritatea incidentelor legate
de arme de foc au fost comise de către cei cu vârste cuprinse
între 15 și 29, de la 36 % în Kosovo la 56 % în Albania. În
ceea ce privește victimele, în acest grup domină bărbații în
vârstă de 30-44 ani. Având în vedere aceste dovezi statistice,
este evident că tinerii și expunerea lor la comportamente ce
presupun asumarea riscului necesită urgență în materie de
politici. Cu toate acestea, pentru a aborda această problemă
în mod eficient, este nevoie de studii suplimentare pentru a
înțelege pe deplin într-un mod nuanțat modul în care normele
culturale și rolurile sociale dominante atribuite oamenilor au
un impact asupra comportamentului și armele de calibru mic
și armament ușor și modul în care acestea se intersectează
cu statutul social și economic, perspectivele de angajare,
antecedentele penale anterioare și răspunsul instituțional.
În plus, trebuie remarcat faptul că majoritatea activităților
legate de arme de foc, cum ar fi vânătoarea, sunt orientate
spre sexul masculin și că în mare parte bărbații domină
profesiile cu acces facil la arme de foc - poliție și armată, care
pot avea implicații importante asupra incidenței activităților
conexe cu armele de foc, în special în contextul violenței
domestice.
Cu toate acestea, relațiile ambigue și datele disponibile
solicită continuarea cercetărilor privind interacțiunea
complexă dintre masculinitate și abuzul de arme, atât
pentru a crește gradul de înțelegere a legăturilor și pentru
a facilita dezvoltarea răspunsurilor în materie de politici.
Așa cum indică dovezile, rapoartele cu privire la politicile
care vizează tinerii din SUA furnizează dovezi că programele
specifice și proactive îmbinate cu programele de intervenție
comportamentală au fost eficiente în reducerea violenței cu
utilizarea armelor în rândul tinerilor (Abt și Winship, 2016).

În cele din urmă, așa cum s-a menționat la început,
masculinitatea nu este omogenă și de neschimbat. Paralel
cu aceste tendințe, există forme alternative și mai puțin
opresive ale masculinității, care, de asemenea, au influențat
în mod activ schimbarea normelor asociate cu masculinitatea
dominantă care alimentează comportamentul. De exemplu,
trebuie remarcat grupurile sau inițiativele organizate de
către bărbați în parteneriat strâns cu inițiative ale ONG-urilor
ce reflectă problemele femeilor, cum ar fi Panglica albă,
MenEngage, Rețeaua ONU a Secretarului General a bărbaților
lideri sau Centrul E8 al activiștilor locali.
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2.2.5 Dimensiunea de gen și atitudinile
faŢă de armele de calibru mic și
reglementare
Diferențele de gen între femei și bărbați în ceea ce privește
armele de calibru mic și armament ușor pot fi urmărite,
de asemenea, în ceea ce privește atitudinea față de
armele de calibru mic. Discrepanța între atitudinile între
femei și bărbați în această privință este strâns legată de
"experiențele diferite ale bărbaților și femeilor cu arme de
calibru mic, precum și problematica de gen generalizată
a armelor în societate și chiar și în dezbaterile privind
controlul" (Cukier și Cairns, 2009, p. 36). Sondajele
de opinie efectuate în diferite țări din regiune arată că
diferența de atitudine față de armele de calibru mic și
armament ușor rămâne destul de stabilă, indiferent de
o țară anume. Femeile tind în general să aibă cel mai
adesea o opinie negativă față de armele de calibru mic
decât bărbații și sunt, în general, mai predispuse să opteze
pentru reglementări mai stricte (Idem, pag. 36-38). Cu
toate acestea, în afară de motivele de gen, nu ar trebui să
fie trecute cu vederea alte motive de diferențiere între
atitudini cum ar fi factorii culturali, de clasă, geografici,
etnici și rasiali în funcție de context.

Femeile pot avea, de asemenea, un rol diferit și pot să
sprijine utilizarea armelor de foc, așa cum s-a constatat
în anumite comunități, dar care reprezintă o provocare
considerabilă pentru modelele de gen predominante (Farr,
2002, AI, IANSA, OI , 2005, p. 6). În regiunea ESE femeile,
au indicat mai frecvent decât bărbații că nu ar deține
arme de foc, pentru că nu le plac armele. De exemplu, 36
la sută dintre femei și 16 la sută din bărbați din Bosnia
și Herțegovina au spus că nu le plac armele, în timp ce în
Muntenegru, discrepanța dintre sexe este și mai evidentă,
cu 51 la sută din femei și 15 la sută din bărbați (SEESAC
2006, p. 24). În Bosnia, femeile mai des decât bărbații
au menționat că deținerea armelor de foc reprezintă o
amenințare pentru siguranța familiei, mai degrabă decât
un mijloc de protecție. Un studiu din Muntenegru a arătat
că, deși atât femeile cât și bărbații considerau că erau prea
multe arme de foc în societate, femeile erau mai predispuse
decât bărbații să perceapă armele de foc ca un risc sau
o amenințare decât un mijloc de a proteja familia - 32,8
la sută din bărbați și 43 la sută dintre femei consideră
armele un pericol pentru familiile lor, în timp ce 32,8 la
sută din bărbați și doar 14,8 la sută dintre femei considerau
că a avea armă la domiciliu crește siguranța familiei. De
asemenea, considerabil mai puține femei (20,2 la sută)
decât bărbați (54,3 la sută) au menționat că ar achiziționa o
armă în mod legal în cazul în care ar fi fost o oportunitate.
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Figura 13:

Care este principalul motiv pentru care gospodăria Dvs. NU ar
alege să deŢină o armă de foc? - "Nu-mi plac armele în general"

Sursa: SEESAC 2007

Diferențele de atitudine au un potențial puternic de a influența
elaborarea politicilor și acestea ar trebui să fie abordate în
mod corespunzător atunci când politicile privind armele de
calibru mic și armament ușor sunt concepute și puse în aplicare.
Există dovezi care arată importanța contribuției femeilor în
programele de colectare a armelor în diferite medii, precum și
participarea, inclusiv asigurarea nevoilor specifice de dezarmare,
demobilizare și reintegrare (Schroeder, Farr și Schnabel, 2005).
Datele colectate de SEESAC confirmă faptul că femeile din ESE
au jucat un rol important în aceste procese. Printre cei care au
predat armele în timpul campaniilor de colectare a armelor de
foc din Bosnia și Herțegovina, în perioada 2011-1015, 9 % au
fost femei, în timp ce în Muntenegru în 2015 ponderea femeilor
era de 12 %, ceea ce, în ambele cazuri, este semnificativ mai
mare decât reprezentarea femeilor în rândul deținătorilor de
arme de foc.

2.2.6 D
 imensiunea de gen și procesele
politice
În strânsă legătură cu discuția de mai sus este legătura dintre
participare, reprezentare și rezultatele în materie de politici
privind armele de calibru mic și armament ușor. Aducerea
preocupărilor de gen în centrul elaborării politicilor de control
al armelor de calibru mic și armamentului ușor reprezintă o
provocare pentru modul uzual în care sunt concepute politicile
atunci când aspectele de gen sunt în mare parte neobservate, sau
după cum s-a menționat, de obicei, au puține implicații asupra
dezvoltării politicilor. Prin urmare, este contestată înțelegerea
comună a comportamentului legat de arme de foc, care cel mai
adesea nu pune sub semnul întrebării modelele de gen care stau
la baza utilizării armelor de calibru mic și armamentului ușor
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și a utilizării incorecte a armelor de calibru mic și armamentului ușor. În consecință, este necesară o modificare a structurii
dominante, de obicei, al actorilor de sex masculin implicați în
elaborarea politicilor, stabilirea unei reprezentări echilibrate a
femeilor și bărbaților, precum și participarea organizațiilor de
femei și / sau a practicienilor de gen în stabilirea agendei privind
controlul armelor de calibru mic și armamentului ușor.

După cum s-a subliniat deja, femeile și organizațiile de femei
joacă un rol crucial în promovarea unei opțiuni mai stricte
în ceea ce privește reglementările privind armele de calibru
mic și armament ușor, precum și în procesele de dezarmare.
Există dovezi ample în diferite țări și situații diverse, atât de
conflict și non-conflict în care femeile s-au mobilizat pentru
a minimiza problema sau au militat pentru soluționarea ei
(Farr 2002Cukier 2009, AI, IANSA, OI, 2005). Practici din
Canada, Australia, Africa de Sud și Brazilia, care au condus la
un control mai strict al armelor de calibru mic și armamentului
ușor, demonstrează importanța participării femeilor la
discuțiile privind problemele legate de armele de calibru mic
și armament ușor. Cazul emblematic constituie activitatea de
lobby a Rețelei femeilor IANSA, Liga Internațională pentru Pace
și Libertate Internațională a femeilor și Amnesty International,
pentru includerea violenței bazate pe gen în cadrul Tratatului
privind comerțul cu arme, care este primul tratat internațional
privind armele, pentru a obliga țările să evalueze riscul
violenței bazate pe gen atunci când are loc exportul de arme.

În mod similar, organizațiile de femei din regiunea ESE
militează persistent pentru controlul strict al armelor de
calibru mic și armamentului ușor în contextul reconstrucției
post-conflict și demilitarizării sau de lobby pentru soluții
în materie de politici care leagă proliferarea armelor
de calibru mic și armamentului ușor și preocupările
de violență domestică. Acest lucru a fost realizat prin
intermediul a numeroase inițiative, cum ar fi creșterea
vizibilității relației dintre femicid și rolul armelor de foc
(Rețeua femeilor împotriva violenței în Serbia), care pledează
pentru elaborarea unui răspuns instituțional coordonat la
violența domestică și participă la dezvoltarea de politici
strategice subliniind controlul armelor de foc în contextul
intern (Centrul femeilor autonome), care militează pentru
includerea dispozițiilor legislative împotriva violenței
domestice prin reglementarea sechestrării armelor în cazul
comiterii violenței domestice (ONG Femeilor din Fosta
Republică Iugoslavă a Macedoniei), sau calitatea de membru
în coaliții internaționale împotriva violenței armate (Femeile
în negru este membru al IANSA). Alte eforturi includ
participarea la campanii internaționale pentru combaterea
efectelor negative ale armelor de foc prin reforme legislative
(ONG Societatea victimelor din Serbia și ONG Jurnaliștii
pentru copii și drepturile femeii și protecția mediului din
Macedonia s-au alăturat campaniei IANSA de a cere un
control mai strict al armelor de foc, ONG Femeile Unite din
Banja Luka au implementat activități de sensibilizare).
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Cu toate că rolul femeilor în procesele de control și dezarmare a
armelor de calibru mic și armamentului ușor a fost recunoscut
în RCS ONU 1325 și reiterat în mai multe rezoluții ale Adunării
Generale, există încă o tendință ca organizațiile de femei și
femeile în general să fie insuficient incluse în procesul de luare a
deciziilor și de elaborare a politicilor. Acest fapt este adesea legat
de dominația masculină tradițională și persistentă în instituțiile
de reglementare și de punere în aplicare a politicilor relevante
pentru controlul armelor de calibru mic și armamentului
ușor. Așa cum s-a observat, includerea femeilor, organizarea
femeilor și articularea perspectivei de gen poate fi de asemenea
împiedicată de definiția preponderent tehnică a expertizei
legate de armele de calibru mic și armament ușor, care este
axată mai mult pe aspectele tehnice ale armelor de calibru
mic și armamentului ușor unde încă predomină bărbații, mai
degrabă decât pe cunoașterea violenței în cazul în care femeile
au experiență de lungă durată, care, în consecință "modelează
modul în care o problemă este abordată" ( Cukier, 2009, p. 42).

În ceea ce privește reprezentarea femeilor și a bărbaților în
comisiile din domeniul armelor de calibru mic și armamentului
ușor, subreprezentarea femeilor este evidentă. Femeile cuprind
14 - 29 % din membrii comisiilor din domeniul armelor de
calibru mic și armamentului ușor, iar bărbații îndeplinesc funcția
de președinte în fiecare din cele cinci comisii din ESE.
Mai mult, femeile, în special în cazul acordurilor internaționale
sunt, de obicei privite ca un grup vulnerabil (cel mai adesea
împreună cu persoanele în vârstă și copii) și că "încadrarea
automată și accentuarea femeilor în calitate de victime
vulnerabile în primul rând și în calitate de civili nevinovați
expuși violenței ulterioare din partea bărbaților îndepărtează
femeile de la aceste activități" (Acheson, 2015, p. 9). Provocările
unei participări semnificative sunt, de asemenea, legate de
caracteristicile generale ale procesului politic în care acestea
sunt implicate și care este de obicei caracterizat printr-o cultură
instituțională masculinizată (Connell). Deși femeile și bărbații
nu au neapărat opinii diferite, pentru femei "pozițiile sau ideile
trebuie să se conformeze în mod obligatoriu perspectivei
dominante - susținute prin noțiunile de masculinitate violentă în
scopul de a fi luate în serios" (Idem., pag. 10).

Pentru a se asigura că sunt îndeplinite condițiile prealabile
pentru integrarea perspectivei de gen, este important să se
urmărească și să se exploreze în continuare modul în care
este instituționalizată masculinitatea și modul în care aceasta
guvernează atât elaborarea politicilor și punerea în aplicare a
politicii de control a armelor de calibru mic și armamentului ușor
și să nu se ignore faptul că aceasta poate avea efecte "invizibile"
asupra modalităților în care sunt construite dezbaterile politice
și studiile (Cukier, 2009). Una dintre modalitățile de a se asigura
că dimensiunea de gen nu este absentă la dezbateri este acela
de a asigura participarea organizațiilor de femei, instituțiilor ce
promovează egalitatea între sexe și a experților pe dimensiunea
de gen și practicienilor.
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3	Răspunsul politic analiza documentelor
În scopul evaluării dacă și în ce măsură perspectiva de gen este integrată în politicile privind armele de
calibru mic și armamentul ușor în ESE, a fost analizat un eșantion larg de acte normative și strategice care
reglementează aspectele privind armele de calibru mic și armamentul ușor. Abordarea adoptată avea scopul
de a analiza:
• Legile privind armele de foc,
• Strategii privind armele de calibru mic și armamentul ușor și planurile de acțiune.
În plus față de aceasta, au fost analizate următoarele tipuri de documente în scopul evaluării dacă au fost
abordate aspecte privind armele de calibru mic și armamentul ușor:
•
•
•
•

Legislația privind egalitatea de gen,
Legislația privind violența domestică,
Strategii naționale privind egalitatea de gen și Planurile de acțiune,
Strategii naționale de combatere a violenței împotriva femeilor și Planuri de acțiune.

O listă detaliată a documentelor analizate este inclusă în Anexa 1.
În scop orientativ, acest capitol este structurat după cum urmează:
•	Analiza strategiilor de reglementare a aspectelor de control a armelor de calibru mic și armamentului
ușor cu intenția de a identifica dacă și în ce măsură principalele preocupări în materie de politică sunt
abordate într-un răspuns strategic.
•	Analiza cadrului legislativ cu o atenție sporită pe legislația privind armele de foc, reglementarea civilă a
deținerii armelor de foc și violenței în familie. Deși nu reprezintă centrul analizei, atunci când este necesar,
se fac referințe la alte legi și proceduri relevante.
•	Punctele de intrare în legislația și strategiile privind egalitatea de gen care ar putea juca un rol în
eforturile de control al armelor de calibru mic și armamentului ușor sunt prezentate pe scurt.

3.1 Strategiile de control
a armelor de calibru
mic și armament ușor și
principalele preocupări
de politică de gen
În scopul de a aborda diferite provocări legate de armele
de calibru mic și armamentul ușor și pentru a îndeplini

obligațiile internaționale ale acestora, majoritatea guvernelor
din ESE au dezvoltat și au adoptat recent strategii de
control al armelor de calibru mic și armamentului ușor și
planuri de acțiune însoțitoare. Odată cu aceasta, s-au stabilit
mecanisme instituționale pentru coordonarea și punerea
în aplicare a măsurilor planificate - comisii naționale
privind armele de calibru mic și armamentul ușor, consilii
sau puncte de contact desemnate. În momentul editării
raportului, strategii de control privind armele de calibru
mic și armament ușor și planuri de acțiune eau în vigoare
în Bosnia și Herțegovina (revizuite în 2016 pentru a include
perioada 2016-2020), Muntenegru (2013-2018), Kosovo
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(2013-2016) și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
(adoptate în 2005). În Republica Serbia strategia a fost
eficace pentru perioada 2010 -2015 și în prezent este în curs
de evaluare, în timp ce în Albania și Moldova încă lipsește
un cadru strategic și instituțional. Datorită unor provocări
similare în cauză, strategiile privind armele de calibru mic
și armament ușor și planurile de acțiune care le însoțesc
prezintă unele caracteristici comune în regiunea ESE, dar, și
unele particularități notabile în ceea ce privește domeniul de
aplicare și activitățile desfășurate în planurile de acțiune.
În ceea ce privește egalitatea de gen, în pofida dovezilor
eforturilor inițiale întreprinse pentru abordarea legăturilor
dintre perspectiva de gen și armele de calibru mic și
armament ușor, tendințele predominante în integrarea
perspectivei de gen relevă o manieră comună de abordare a
genului (Bastick și Valasek, 2014, p. 54 ).
Abordarea metodologică în analiza strategiilor de control a
armelor de calibru mic și armamentului ușor și a planurilor
de acțiune a fost utilizată pentru a:

•	Identifica prezența angajamentului formal al egalității de
gen și abordării integratoare a dimensiunii de gen,
•	Identifica utilizarea datelor de gen dezagregate și
prezența observațiilor de gen sau aplicarea analizei
dimensiunii de gen în analiza situației,
•	Examina scopurile și în special obiectivele față de
receptivitatea la cele cinci preocupări principale discutate
în materie de politică. Scopurile și obiectivele sunt
considerate ca luând în considerare dimensiunea de gen
în cazul în care aceasta se adresează în mod explicit cel
puțin uneia dintre principalele preocupări în materie de
politică,
•	Examina planurile de acțiune și de a determina dacă
angajamentele identificate au fost transpuse în măsuri
și activități și alocări bugetare pentru a răspunde
preocupărilor identificate legate de gen,
•	Examina monitorizarea și evaluarea abordărilor în scopul
stabilirii dacă acestea oferă posibilitatea de urmărire a
efectelor cadrului strategic asupra femeilor și bărbaților.

În funcție de extinderea cadrului de politici al armelor de calibru mic și armament ușor în regiune care să răspundă acestor
preocupări, se propune următoarea clasificare:
•	cadrul de politici care ia în considerare dimensiunea
de gen conține un angajament formal pentru egalitatea
de gen și abordarea integratoare a dimensiunii de gen,
utilizarea datelor din perspectiva de gen și observațiile de
gen sunt prezente în analiza situației în ceea ce privește
cel puțin trei preocupări majore, cel puțin o treime din
obiective și activități identifică perspectiva de gen a a
problemei și indicatorii de gen dezagregate sunt elaborați
în matricea de monitorizare și evaluare. În acest grup
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dimensiunea de gen pătrunde în întreg ciclu politic de la
proiectare și planificare la evaluare.
•	integrarea fragmentară a dimensiunii de gen conține
unele dintre elementele prezentate mai sus, dar fără o
abordare coerentă și holistică a abordării integratoare a
dimensiunii de gen și mai puțin de o treime din obiective
și activități abordează preocupările de gen,
•	nu a fost inițiată abordarea integratoare a perspectivei
de gen. Nici unul dintre elementele nu este prezent și
nu sunt eforturi de a integra sistemic dimensiunea de
gen în controlul armelor de calibru mic și armamentului
ușor. Nu este recunoscută importanța egalității de gen în
controlul armelor de calibru mic și armamentului ușor
și, prin urmare, nu sunt stabilite obiective și nici nu sunt
prevăzute activități în planul de acțiune.
Toate referințele la principalele preocupări de politică
discutate în Capitolul 2 sunt prezentate în tabelul 5, în scopul
de a măsura modul în care activitățile planificate se potrivesc
cu amploarea problemei. Pentru ușurința de referință,
observații în această secțiune sunt organizate pentru a
urmări, cât mai aproape posibil, abordarea metodologică
prezentată mai sus.

3.1.1  Angajamentul faŢă de egalitatea
de gen
În ceea ce privește angajamentul, referirile la femei și bărbați
și egalitatea de gen sunt articulate în mod oficial în Strategia
pentru controlul armelor de calibru mic și armamentului
ușor în Bosnia și Herțegovina pentru perioadele 2013-2016 și
2016-2020 (denumită în continuare Strategia privind armele
de calibru mic și armament ușor a Bosniei și Herțegovinei),
precum și Strategia națională privind armele de calibru mic
și armament ușor și de colectare a armelor de calibru mic și
armament ușor și Planul de acțiune pentru anii 2013-2016 din
Kosovo (denumită în continuare Strategia privind armele de
calibru mic și armament ușor din Kosovo).

În Strategia privind armele de calibru mic și armament ușor a
Bosniei și Herțegovinei în cadrul secțiunii Principii utilizate în
elaborarea Strategiei, se afirmă că "acest document strategic
accentuează importanța unei abordări imparțiale a genurilor
în procesul de punere în aplicare a mecanismelor de control
relevante", împreună cu sprijinul prioritar acordat victimelor
armelor de calibru mic și armamentului ușor și protecției
mediului (pag. 9).
În Strategia privind armele de calibru mic și armament ușor
în Kosovo, sunt două referințe relevante în conformitate cu
secțiunea Principii generale unde se afirmă că obiectivele
formulate în strategia vor fi ghidate de un set de principii,
printre altele, Principiul constituțional al Protecției
Drepturilor Omului, care "garantează drepturile a tuturor
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cetățenilor din Kosovo și, în special, a femeilor și a copiilor,
indiferent de origine etnică, gen, vârstă și religie" (p. 10).
Cea de a doua referință se menționează în conformitate cu
secțiunea Viziune și Misiune, în promovarea "participării
grupurilor societății civile (cu o atenție sporită acordată
incluziunii femeilor și a grupurilor vulnerabile), în
dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor de control al
armelor de calibru mic și armamentului ușor, prevenirea
violenței și strategii de dezarmare" (p. 8).In other documents
under review, the SALW strategies in Montenegro, the
Republic of Serbia and the former Yugoslav Republic of
Macedonia, no references or explicit commitments are being
made to gender equality or integration of gender equality
in SALW control activities. At the same time, there are no
other indications of alternatively framed commitments that
gender will be consistently integrated in response to SALW
challenges.

În alte documente analizate, Strategiile privind armele de
calibru mic și armament ușor din Muntenegru, Republica
Serbia și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, nu se fac
referințe sau angajamente explicite privind egalitatea de gen
sau integrarea egalității de gen în activitățile de control al
armelor de calibru mic și armament ușor. În același timp, nu
există alte indicații privind angajamente încadrate în mod
alternativ care să ateste că dimensiunea de gen va fi integrată
în mod constant ca răspuns la provocările armelor de calibru
mic și armamentului ușor.

3.1.2 D
 ate dezagregate pe dimensiunea
de gen și observaŢii privind dimensiunea de gen
Analizele situației prezentate în strategiile de control
privind armele de calibru mic și armamentul ușor eficiente
în ESE nu prezintă dovezi a utilizării datelor dezagregate
în funcție de gen atunci când provocările legate de armele
de calibru mic și armament ușor sunt luate în considerare.
Analiza strategiilor privind armele de calibru mic și
armament ușor arată că acestea operează, de obicei, cu o
cantitate mică de date comparabile, în primul rând privind
disponibilitatea armelor de foc în deținerea civililor și a
statului, estimările armelor de calibru mic și armamentului
ușor deținute ilegal, precum și numărul de arme de foc
confiscate sau distruse. Numărul de incidente legate de
arme de foc este menționat mai rar.
În documentele analizate nu sunt furnizate date sau
statistici pentru a sublinia efectele proliferării armelor
de foc și a violenței armate asupra indivizilor. În această
privință, niciuna dintre strategiile privind armele de

calibru mic și armamentul ușor nu furnizează date cu
privire la numărul și caracteristicile victimelor violenței
armate, autorii incidentelor legate de arme de foc, tipurile,
rezultatele și caracteristicile incidentelor legate de arme
de foc. Parțial, acest lucru ar putea fi înțeles în contextul
limitării modalității curente predominante în care sunt
dezvoltate strategii în domeniul armelor de calibru mic
și armamentului ușor unde analiza situației servește ca o
introducere în document, conține o prezentare generală
a problemelor proliferării armelor de calibru mic și
armamentului ușor în contextul dat, mai degrabă decât o
analiza bazată pe date concrete. În această privință, nu este
clar dacă sau în ce măsură o analiză mai cuprinzătoare a
precedat elaborarea politicilor.
Cu toate acestea, nu se acordă spațiu pentru definirea mai
detaliată a problemelor, care tind să fie slab articulate,
ceea ce este evident în ceea ce privește legăturile cu
proliferarea armelor de calibru mic și armament ușor și
securitatea cetățenilor. Prin urmare, această abordare nu
este favorabilă pentru articularea aspectelor de gen ale
proliferării armelor de calibru mic și armamentului ușor.
Nici un document nu conține date dezagregate de gen, nici
în ceea ce privește victimele, autorii sau proprietarii de
arme de foc, sau date privind diferența în atitudinea față
de armele de calibru mic și armamentul ușor a femeilor și
bărbaților sau date cu privire la violența domestică.

Din cauza subutilizării datelor repartizate în funcție de gen
sunt limitate, în cazul în care acestea există, oportunități
de a integra analiza de gen în cadrul analizei situației și de
a identifica modul in care anumite probleme afectează în
mod specific femei și bărbați și leagă definițiile problemei.
Observații documentate în analiza situației se referă doar
la violența domestică în Strategiile din Bosnia-Herțegovina
și Kosovo. În Strategia de control a armelor de calibru mic
și armamentului ușor a Bosniei și Herțegovinei pentru anii
2016 -2020, Partea Generală scoate în evidență faptul că
"prezența armelor ilegale contribuie la violența în familie"
(pag. 2), în timp ce Strategia din Kosovo menționează că
"este mult mai probabil că o armă aflată în gospodărie
ar putea fi folosită pentru a intimida psihic sau fizic
membrii de familie decât să fie folosită împotriva unui
intrus din afară" (pag. 6). Cu excepția acestor observații,
nu sunt subliniate alte legături între dimensiunea de gen
și cererea pentru arme de calibru mic, cultura armelor și
masculinitate.
Relevanța preocupărilor de gen nu este menționată în
cadrele strategice ale Muntenegrului, Republicii Serbia și
Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei.
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3.1.3  Stabilirea agendei –
reflectarea dimensiunii de gen
în scopuri și obiective
Documentele strategice analizate acoperă o gamă largă de
activități diferite interconectate și abordează provocările
complexe legate de proliferarea armelor de calibru mic
și armamentului ușor. Acestea se referă în primul rând
la stabilirea unui control eficient al armelor de calibru
mic și armamentului ușor prin îmbunătățirea condițiilor
legislative și tehnice de prevenire a utilizării incorecte a
armelor de calibru mic și armamentului ușor, reducerea
armelor de calibru mic și armamentului ușor ilegale și
eforturile de sensibilizare menite să contribuie la consolidarea securității generale a cetățenilor și a societății.
De exemplu, în strategia privind armele de calibru mic
și armament ușor din Serbia obiectivul general este "de
a stabili un sistem național unic de control efectiv al
armelor de calibru mic și armamentului ușor asigurând
reducerea numărului de arme aflate în posesie ilegală și
numărul de abuzuri comise cu arme deținute legal și consolidarea securității generale a cetățenilor și a societății
în ansamblu". În Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei,
strategia urmărește "să asigure un mediu mai sigur și
controlul armelor de calibru mic și armament ușor din cadrul societății, în scopul de a promova condițiile de îmbunătățire a securității generale din țară". În strategia din
Kosovo "viziunea este că Kosovo va reprezenta un mediu
sigur unde armele de calibru mic și armamentul ușor
se află sub control". În strategia bosniacă sunt stipulate
obiective specifice, însă nu este articulat un obiectiv general, în timp ce în Muntenegru, obiectivul general "constituie dezvoltarea generală a sistemului eficient de control
al armelor de calibru mic și armamentului ușor și muniții
în toate segmentele sale".
Așa cum sunt ele prezentate, obiectivele definite în cadrul
strategic privind armele de calibru mic și armament ușor
în regiunea ESE acordă prioritate sarcinii complexe de
stabilire a condițiilor prealabile legislative, în materie de
politici și tehnice pentru un sistem eficient de control al
armelor de calibru mic și armamentului ușor și consolidarea securității cetățenilor. În context, acestea sunt importante pentru nevoile de securitate atât ale femeilor cât și
bărbaților, chiar dacă nu prezintă un angajament care să
explice care diferențe vor fi luate în considerare. Același
lucru se referă la obiective. Deși multe dintre obiective
sunt direct relevante pentru principalele preocupări de
politică, aspectele de gen nu sunt menționate și nici una
dintre strategii nu conține vre-un obiectiv care să se refere
direct la dimensiunea de gen.
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Cu toate acestea, chiar și în strategiile care fac eforturi
pentru a integra dimensiunea de gen, abordarea dominantă
este adesea incoerentă, astfel încât, de exemplu, un anumit
obiectiv nu este definit într-un mod sensibil la dimensiunea
de gen, dar în planul de acțiune apar activități relevante legate de dimensiunea de gen, sau vice - versa (dimensiunea
de gen este enumerată printre obiective, dar nu și în cadrul
planului de acțiune). În scopul de a identifica menționarea
completă a preocupărilor legate de dimensiunea de gen
abordate în documentul strategic, s-a realizat o identificare suplimentară după cum este prezentat în Tabelul 5.
Studiul cartografic indică, de exemplu, că unele preocupări
ce vizează dimensiunea de gen, deși nu sunt conținute în
însăși formularea unui obiectiv, au fost articulate în explicația acestora, sau în descrierea activităților sunt furnizate
informații cu privire la răspunsul la chestiuni legate de
dimensiunea de gen.

După cum este reflectat în Tabelul 5, legăturile dintre
dimensiunea de gen și armele de calibru mic și armament
ușor sunt articulate numai în strategiile privind armele
de calibru mic și armament ușor în Bosnia și Herțegovina.
În Bosnia și Herțegovina, referințele relevante privind
dimensiunea de gen, și anume violența domestică,
dar și influențele diferite ale armelor asupra femeilor
și bărbaților sunt stipulate în documentul strategic
definit în conformitate cu Obiectivul 4: Cooperarea
internațională și regională și cooperarea cu ONG-urile.
În cazul Strategiei privind armele de calibru mic și
armamentul ușor în Kosovo, angajamentul general față de
egalitatea de gen nu a fost tradusă în scopuri și obiective,
și nici nu au fost elaborate activități concrete.
În conformitate cu obiectivele celorlalte strategii
revizuite privind armele de calibru mic și armamentul
ușor (Muntenegru, Serbia și Fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei), nici un obiectiv nu conține observații relevante
legate de dimensiunea de gen și principalele preocupări de
politică nu sunt abordate pe dimensiunea de gen.

3.1.4 Planuri de acŢiune:
transpunerea angajamentelor
în activităŢi
Ca parte a procesului de analiză, au fost întreprinse eforturi
pentru a identifica activitățile din planurile de acțiune
care conțin o referire explicită la dimensiunea de gen
și sunt legate de principalele preocupări în materie de
politică. Tabelul de mai jos furnizează informații privind
menționarea activităților în conformitate cu obiectivele.
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Tabelul 6:

Preocupările pe dimensiunea de gen în Obiectivele din Strategiile
privind armele de calibru mic și armament ușor și Planurile de
acŢiune
Bosnia și
Herţegovina
(2013-2016)

Obiectiv: Gestionarea armelor de calibru mic și armamentului ușor, care se află în posesia agențiilor și instituțiilor
competente din Bosnia și Herțegovina

Activitate: Elaborarea unui studiu privind impactul armelor de calibru mic și armamentului ușor pentru Bosnia și
Herțegovina și influența acestora asupra populației civile și dezvoltării.

Aspect legat de dimensiunea de gen: Procesul de evaluare va lua în considerare impactul diferit pe care armele îl au
asupra bărbaților și femeilor.

Activitate: Program de formare și certificare a personalului pentru gestionarea munițiilor și a dispozitivelor explozive.
Aspect legat de dimensiunea de gen: Formarea va încerca să includă cât mai multe posibil persoane de gen feminin
din cadrul Ministerului Apărării din Bosnia și Herțegovina, posibil, în scopul de a contribui la incluziunea echilibrată a
personalului de gen feminin și masculin în procesul de instruire.
Obiectiv: Cooperarea internațională și regională și cooperarea cu ONG-urile.

În cadrul acestui obiectiv se menționează că Un accent deosebit se va acorda utilizării armelor în cazurile de violență
domestică, precum și influențelor diferite pe care armele le au asupra bărbaților și femeilor.
Activitate: Cartografierea și identificarea victimelor armelor de calibru mic și armamentului ușor în localitățile
selectate.
Bosnia și
Herţegovina
(2013-2016)

Aspect legat de dimensiunea de gen: dezvoltarea metodologiei nevoile diferite ale victimelor feminine și masculine
vor fi luate în considerare și va fi asigurată o abordare egală a și un tratament egal a femeilor și bărbaților.
Obiectiv: Reducerea armelor de calibru mic și armamentului ușor ilegale.

Activitate: Stabilirea colectării datelor coordonate cu privire la cazurile de violență domestică cu folosirea armelor de
foc sau de amenințare (în toate instituțiile relevante / organisme și instituții de securitate judiciară)

Constatăm că, numai în planurile de acțiune din Bosnia și
Herțegovina sunt prevăzute activități pentru a transpune
angajamentele generale privind egalitatea de gen în activități
concrete. Totuși, este important, aceste activități sensibile la
dimensiunea de gen reprezintă doar o mică parte a planurilor
de acțiune - în strategia Bosnia și Herțegovina pentru anii
2013-2016, ponderea activităților sensibile la dimensiunea de
gen în planul de acțiune constituie 9 %, în timp ce în Strategia
revizuită este prevăzută numai o astfel de activitate. Dacă va fi
implementată, această pondere redusă ar putea fi înțeleasă în
contextul pilotării unei noi abordări cu o experiență anterioară limitată și cu lipsa de exemple de bune practici în alte
regiuni.
În alte planuri de acțiune nu sunt definite activități specifice
ce vizează dimensiunea de gen, și nici nu sunt menționate
angajamente pe care preocupările de gen să le ia în considerare în timpul realizării activităților. Prin urmare, fără cercetări

suplimentare în punerea în aplicare, nu se poate afirma dacă
acestea vor reuși să abordeze oricare dintre preocupările
principale, și dacă da, în ce măsură.

3.1.5  Care preocupări pe dimensiunea
de gen sunt abordate?

Tabelul 7 încearcă să identifice răspunsurile politice la principalele preocupări în materie de politică: efecte diferențiate
de gen, violența domestică, dimensiunea de gen și cererea de
arme de foc, discrepanța în atitudini și participarea echilibrată. Așa cum este evident și, în pofida importanței acestor preocupări, există un răspuns foarte limitat la astfel de provocări
în domeniu, iar aceste inițiative abordează doar un număr
limitat de preocupări politice, lăsând cele mai multe dintre
ele nesoluționate și, prin urmare, nu reușește să abordeze
problema în complexitate..
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Tabelul 7:

Răspunsurile politice în strategiile armelor de calibru mic și armamentului
ușor la principalele preocupări în materie de politică

Principalele preocupări în materie de politică
efecte
diferenţiate pe
dimensiunea de
gen
Bosnia și
Herţegovina
(2016-2020)

Bosnia și
Herţegovina
(2013-2016)
Kosovo
(2013-2016)
Muntenegru
(2013-2018)
Serbia
(2010 -2015)
Fosta
Republică
Iugoslavă a
Macedoniei
(2005)

ACTIVITATE:
Cartografierea
și identificarea
victimelor armelor
de calibru mic și
armamentului ușor în
localitățile selectate
La elaborarea
metodologiei, vor fi
luate în considerare
diferitele nevoi ale
victimelor feminine
și masculine și va fi
asigurată o abordare
egală și tratament
egal al femeilor și
bărbaților.

violenţă
domestică
Un accent deosebit
se va acorda utilizării
armelor în cazurile de
violență în familie

Prezența armelor de
foc ilegale contribuie
la violența în familie

gen și cerere,
masculinitate

discrepanţă în
atitudini

participare
echilibrată
ACTIVITATE:
Program de formare
și certificare a
personalului pentru
gestionarea munițiilor
și a explozivilor

Va încerca să includă
cât mai multe
persoane posibil
de gen feminin din
cadrul Ministerului
Apărării din Bosnia și
Herțegovina, în scopul
de a contribui la
incluziunea echilibrată
a personalului de gen
feminin și masculin în
procesul de instruire.
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3.1.6  Urmărirea modificărilor monitorizare și evaluare
Dat fiind faptul că dimensiunea de gen nu este articulată în
activități, aceasta este absentă și în procesul de monitorizare
și evaluare. În toate planurile de acțiune, sunt stabiliți
indicatori doar la nivelul activităților și sunt definiți ca
indicatori de rezultat. În această privință, cu excepția
furnizării de informații privind faptul dacă a fost pusă în
aplicare o activitate, nu poate fi urmărit nici un efect asupra
nevoii de securitate a femeilor și bărbaților. Nici unul dintre

Caseta 4 IniŢiative
emergente
În pofida tendințelor predominante în
strategiile naționale de control al armelor
de calibru mic și armamentului ușor în care
dimensiunea de gen în cea mai mare parte
nu este menționată, se pare că sensibilizarea
cu privire la necesitatea de a include aspecte
de gen în răspunsul strategic la provocările
armelor de calibru mic și armamentului ușor
este în continuă creștere. Eforturi sporadice,
dar de pionierat pentru a încorpora
perspectiva de gen în măsuri și activități, au
fost deja întreprinse, mai ales în Bosnia și
Herțegovina, și într-o mai mică măsură, în
Kosovo. Deși au fost prezentate în discuțiile de
mai sus, aici sunt descrise succint.
Strategia de control al armelor de calibru
mic și armamentului ușor în Bosnia și
Herțegovina pentru anii 2013-2016
oferă dovezi ale eforturilor de abordare
integratoare a dimensiunii de gen, deși
limitate și parțiale. În ceea ce privește

planurile de acțiuni examinate nu conțin indicatori concepuți
ca sensibili la gen care să capteze impactul politicilor de
control al armelor de calibru mic și armamentului ușor
asupra femeilor și bărbaților, relațiile dintre aceștea în acest
domeniu în particular, beneficiile implementării strategiei
privind armele de calibru mic și armamentul ușor pentru
femei și bărbați, ori indicatorii Alte acțiunii sunt incluși
pentru a urmări modificări în statut sau statutul femeilor
și al bărbaților (Moser). Numai în Kosovo există o listă de
monitorizare și evaluare a indicatorilor, concepută pentru
evaluarea realizărilor Strategiei, dar nici unul dintre ei nu
sunt dezagregate pe dimensiunea de gen.

angajamentul "documentul strategic
subliniază chestiunea sprijinului și asistenței
victimelor armelor de calibru mic și
armamentului ușor, importanța unei abordări
imparțiale a bărbaților și femeilor în procesul
de punere în aplicare a mecanismelor de
control relevante". De asemenea, în cadrul
obiectivului privind cooperarea cu ONG-urile
și cooperarea internațională și regională,
se afirmă că "o atenție deosebită trebuie
acordată utilizării armelor în cazurile de
violență domestică, precum și influenței
diferite pe care armele o au asupra bărbaților
și femeilor" (pag. 16). Sunt planificate câteva
activități sensibile la gen:
1. Elaborarea unui studiu privind povara pe
care o reprezintă armele de calibru mic și
armamentul ușor pentru Bosnia și Herțegovina, care va lua în considerare impactul
diferit pe care îl au armele asupra bărbaților și femeilor".
2. Metodologia de cercetare pentru
cartografierea și identificarea victimelor
armelor de calibru mic și armamentului
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ușor va lua în considerare nevoile diferite
ale victimelor feminine și masculine și va
asigura o abordare egală și un tratament
egal pentru femei și bărbați.
3. În formarea pentru gestionarea muniției
și a explozivilor se va acorda prioritate
includerii echilibrate a personalului de gen
feminin și masculin.
În Strategia revizuită în 2016, în conformitate
cu obiectivul privind reducerea armelor
de calibru mic și armamentului ușor
ilegale, și cu sub-obiectivul care se referă
la monitorizarea datelor statistice privind
armele de calibru mic și armamentul ușor
și muniții, este planificat să se stabilească
colectarea coordonată trans-sectorială și să
se înregistreze datele cu privire la cazurile de
violență domestică comise cu arme de foc.
În Strategia națională de control și de
colectare al armelor de calibru mic și
armamentului ușor din Kosovo, în definirea
Misiunii sale, se afirmă că unul dintre
obiectivele Strategiei este de a promova
participarea femeilor (a societății civile și a
altor grupuri), în elaborarea și punerea în
aplicare a politicilor de control al armelor de
calibru mic și armamentului ușor, prevenirea
violenței și strategii privind dezarmarea.
Totuși, această dispoziție generală are puține
implicații asupra activităților concrete și a
măsurilor planificate de document.
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Cartografierea
factorilor determinanŢi
În Bosnia și Herțegovina, normele de procedură
pentru elaborarea de politici publice solicită
consultări cu alte autorități de stat competente.
În consecință, Agenția privind egalitatea de
gen a fost inclusă în seminarele pregătitoare
pentru dezvoltare și în etapele ulterioare de
revizuire a strategiei armelor de calibru mic și
armamentului ușor. În timpul acestui proces,
Agenția a sugerat și a furnizat mai multe
cerințe privind integrarea perspectivei de gen
în proiectul de document care a fost adoptat
ulterior. Odată cu aceasta, conștientizarea de
către președintele Consiliului de Coordonare
pentru controlul armelor de calibru mic și
armamentului ușor a obligației de integrare
a perspectivei de gen stabilite în Planul
de acțiune privind egalitatea și obligația
autorităților statului de a contribui la
progresul egalității între femei și bărbați a
facilitat includerea propunerii sensibile la
dimensiunea de gen. Abordarea proactivă a
Agenției privind egalitatea de gen a jucat și un
rol în procesul de facilitare. În sfârșit, dar nu
în ultimul rând, a stipulat chiar în documentul
Strategiei, că "importanța unei abordări
imparțiale a bărbaților și femeilor în procesul
de punere în aplicare a mecanismelor de
control relevante" este unul dintre principiile
utilizate în elaborarea Strategiei.
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3.1.7  Provocări în elaborarea politicii
sensibile la dimensiunea de gen
bazată pe date factuale
În pofida eforturilor inițiale întreprinse pentru a integra
perspectiva de gen în cadrul de control al armelor de calibru
mic și armamentului ușor, tendințele predominante relevă un
nivel insuficient de prioritate generală a preocupărilor de gen
în elaborarea politicilor în domeniul armelor de calibru mic și
armamentului ușor. Clasificarea elaborată la începutul acestui
capitol indică faptul că o integrare importantă, dar fragmentară a
dimensiunii de gen are loc numai în Bosnia și Herțegovina, care
a fost limitată suplimentar în documentul revizuit. Acest lucru
este mai puțin valabil pentru Kosovo, unde anumite prevederi
relevante privind dimensiunea de gen sunt evidente, cu toate că
implicațiile lor din activități nu sunt directe. În cadrul de politici
al armelor de calibru mic și armamentului ușor în Muntenegru,
Republica Serbia și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei nu a
fost inițiată nici o activitate relevantă care să reflecte dimensiunea de gen.
Nivelul insuficient de prioritate acordată dimensiunii de gen
poate prezenta mai multe forme:

1.	Angajamente explicite privind integrarea dimensiunii
de gen ca o strategie cuprinzătoare pentru promovarea
egalității de gen sunt rareori oferite. Chiar și atunci când
preocupările de gen sunt menționate ca în cazul BosnieiHerțegovina și Kosovo, integrarea dimensiunii de gen nu este
înțeleasă ca un proces sistemic de creare din preocupările
și experiențele bărbaților și femeilor, a unei dimensiuni
integrale pentru proiectarea, implementarea, monitorizarea
și evaluarea politicilor și programelor" (ECOSOC, 1997).
Dimensiunea de gen nu este poziționată ca principiu major
care afectează expunerea femeilor și bărbaților la riscurile
legate de armele de calibru mic și armamentul ușor și
formează comportament și practici a armelor de calibru
mic și armamentului ușor, și nici ca un răspuns în materie
de politici. Cu toate că angajamentul formal de a integra
dimensiunea de gen nu este singura condiție prealabilă
pentru receptivitatea de gen a politicilor armelor de calibru
mic și armamentului ușor, este evident că, atunci când acest
angajament era prevăzut, deși parțial, conținea obiective și
activități trasate.
2.	Datele dezagregate de gen nu sunt furnizate nici într-un
document strategic. Absența datelor dezagregate în funcție
de gen are mai multe implicații suplimentare cu privire la
posibilitatea de a integra dimensiunea de gen în răspunsul
în materie de politici. Aceasta determină ca efectul major
diferențiat al armelor de calibru mic și armamentului ușor să
nu fie evident iar preocupările de gen discutate în secțiunea
anterioară trec în mare parte, sau în unele cazuri, cu totul
neobservate.

3.	Nu există nici o evidență a utilizării analizei dimensiunii
de gen a provocărilor legate de armele de calibru mic și
armament ușor. Datorită acestui fapt, rolul dimensiunii de
gen în modelarea comportamentelor și practicilor armelor
de calibru mic și armamentului ușor, precum și riscurile
specifice pe bază de gen nu sunt considerate ca fiind
relevante pentru provocările legate de armele de calibru mic
și armament ușor, care, în consecință împiedică stabilirea
acestora ca priorități a politicii. Deoarece modelele de gen
nu sunt discutate sau contestate în răspunsul în materie
de politică, rezultatul final al lipsei datelor dezagregate în
funcție de gen și a analizei dimensiunii de gen ar putea fi
în continuarea "normalizării" și reproducerea tendințelor
existente. Mai mult decât atât, conștientizarea scăzută
cu privire la interacțiunea dintre dimensiunea de gen și
armele de calibru mic și armamentul ușor este reprodusă,
în timp ce necesitatea de a răspunde preocupărilor de
gen nu este văzută ca o modalitate de a crește eficiența
generală a eforturilor de control al armelor de calibru mic și
armamentului ușor.
4.	Din moment ce dimensiunea de gen nu este luată în
considerare sau este marginalizată în analiza situației,
aceasta nu a avut decât o influență slabă sau deloc asupra
modului în care scopurile și obiectivele au fost definite.
În acest sens, preocupările de gen discutate în secțiunea
anterioară trec în întregime neobservate și, prin urmare,
nu sunt abordate în răspunsurile strategice la proliferarea
armelor de calibru mic și armamentului ușor în regiunea
ESE. O astfel de abordare favorizează înțelegerea faptului că
toți cetățenii au aceleași nevoi de securitate și nu recunoaște
diferențele dintre ei. Subliniind acest fapt, se presupune
că toate nevoile de securitate pot fi abordate și îndeplinite
cu același set de măsuri, într-un mod uniform neutru pe
dimensiunea de gen care, în consecință, justifică lipsa
preocupărilor de gen în scopuri și obiective. Modalitățile
practice în care dimensiunea de gen modelează cererea
pentru arme de foc diferențiază efectul asupra femeilor și
bărbaților și îi expune la anumite forme de violență armată,
care necesită intervenții specifice, constituie rareori obiectul
politicii. În loc de o abordare sistemică a provocărilor legate
de dimensiunea de gen, există doar dovezi empirice pentru a
urmări încercările emergente. În consecință, în planurile de
acțiune se desfășoară doar încercări sporadice de a aborda
practic preocupările de gen în ceea ce privește armele de
calibru mic și armamentul ușor, fără indicatori dezagregați
de gen și instrumente adecvate de monitorizare și evaluare.
În această privință, "experiența ne arată că, atunci când
angajamentele pe dimensiunea de gen ... nu sunt măsurabile
prin utilizarea indicatorilor, acestea nu sunt monitorizate și
nu constituie responsabilitatea nimănui, acestea sunt rareori
puse în aplicare. În contextul unui PNA privind armele de
calibru mic, în plus, o preocupare specifică ar putea fi ca,
cîțiva dintre funcționarii responsabili cu monitorizarea și
punerea sa în aplicare să fie experți pe dimensiunea de gen
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sau adepți ai utilizării unor indicatori într-un mod sensibil de
gen" (Bastick și Valasek 2014, p. 54).
5.	Având în vedere că bugetele pentru punerea în aplicare
a planurilor de acțiune nu sunt definite în documentele
disponibile, fără investigații suplimentare, nu este posibil
să se facă concluzii informate dacă aceste eforturi inițiale
legate de dimensiunea de gen au fost însoțite de o finanțare
adecvată pentru punerea în aplicare a acestora. De
asemenea, nu există dovezi de integrare a dimensiunii de gen
în procesul bugetar.
6.	În cele din urmă, există o tendință precum că activitatea în
domeniul egalității de gen este încadrată ca aparținând
numai în cadrul cooperării sau a participării organizațiilor
societății civile. În timp ce aceasta este o recunoaștere
importantă a activității catalitice a societății civile, în special
a ONG-urilor pentru femei, aspectul de gen al controlului
armelor de calibru mic și armamentului ușor nu ar trebui să

Caseta 5 Datele
dezagregate de gen
Neutilizarea datelor dezagregate în funcție
de gen în analiza situației este o problemă
cu multiple fațete. Așa cum s-a menționat în
secțiunea introductivă, practicile și procedurile
administrative actuale de colectare a datelor nu
furnizează întotdeauna astfel de date. Atunci când
există date, acestea nu sunt prelucrate sau lansate
cu regularitate într-un mod care ar face vizibil
aspectul de gen. Pe de altă parte, aceste provocări
consistente în obținerea de date dezagregate în
funcție de gen reflectă nivelul de prioritate sau
conștientizare scăzută față de dimensiunea de
gen ca factor în elaborarea politicilor. Cu toate că
depășește domeniul de aplicare al acestui raport,
aceste provocări pot fi, de asemenea, legate de
o provocare mai largă de dezvoltarea abordării
bazate pe dovezi în cadrul de control al armelor
de calibru mic și armamentului ușor. O trăsătură
comună a strategiilor armelor de calibru mic și
armamentului ușor este faptul că aspectele umane
legate de securitate și provocările în ceea ce privește
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fie redus la anumite domenii, ci să pătrundă în întregul cadru
de politici și în mod deosebit părților interesate. În același mod,
bunele practici în cooperare cu organizațiile societății civile și
instituțiile privind egalitatea de gen ar trebui extinse.
7.	Practicile emergente furnizează o abordare, deși
importantă, încă fragmentară limitată în cea mai mare
parte la mențiunea femeilor și a egalității de gen, departe
de abordarea articulată și holistică necesară pentru a
aprecia natura complexă a relației dintre egalizatea de gen și
armele de calibru mic și armament ușor. Din cauza tuturor
provocărilor întâlnite în eforturile de a plasa dimensiunea
de gen în agenda de control al armelor de calibru mic și
armamentului ușor, precum și de a menționa amploarea
problemei, este chiar mai important de actualizat și extins
bunele practici emergente și de a conferi o prioritate sporită
integrării egalității de gen în cadrul de control al armelor de
calibru mic și armamentului ușor.

proliferarea armelor de foc tind să fie subliniate în
general mai degrabă decât foarte bine articulate,
ceea ce creează impresia că eforturile strategice
de a reduce problema proliferării armelor, în
special în ceea ce privește violența cu utilizarea
armelor, nu sunt informate în mod suficient cu
date, ceea ce reprezintă o tendință recurentă și
mai largă (OMS, UNODC, 2014, p. 25). Cu referire
la dimensiunea de gen, sunt necesare mai multe
cercetări pentru a explora dacă utilizarea redusă a
datelor dezagregate de gen este oarecum conectată
sau dacă acesta reflectă caracterul procesului
politic, inclusiv componența grupului de lucru
și participarea insuficientă a practicienilor pe
dimensiunea de gen (Cukier, 2009).
Cu toate acestea, este evident că comisiile din
domeniul armelor de calibru mic și armamentului
ușor, la fel se confruntă cu lipsa de date în planurile
de acțiune (de exemplu, unele strategii prevăd
anumite activități care urmează să fie efectuate în
ceea ce privește cercetarea sau colectarea datelor).
De aceea apare necesitatea abordării problemei
privind datele insuficiente.
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3.2	Cadrul legislativ privind
armele de calibru
mic și armament ușor:
importanŢa combaterii
violenŢei domestice
În ceea ce privește preocupările în materie de politică legate
de dimensiunea de gen prezentate în capitolul anterior, cadrul
legislativ și cadrul de control al armelor de calibru mic și
armamentului ușor în ESE sunt luate în considerare în primul
rând în ceea ce privește răspunsul lor la impactul armelor de
foc asupra violenței domestice și violenței împotriva femeilor.
În legile privind armele de foc în vigoare, în afară de violența
domestică, s-au recunoscut în mod excepțional și alți factori
care subliniază dimensiunea de gen și care joacă un rol atât în
modelarea riscurilor și a comportamentului legate de armele
de calibru mic și armamentul ușor, precum și în relația gen și
vârstă, care va fi discutată mai târziu.
În ceea ce privește violența domestică, au fost puse în
aplicare eforturi legislative pentru a aborda și reglementa
riscurile legate de prezența armelor de calibru mic și
armamentului ușor în contextul violenței domestice și a
violenței comise de partenerul intim în primul rând prin
reglementarea deținerii civile. Cu toate că afișează o
serie de răspunsuri practice, documentate de cercetările
anterioare (Cukier, 2002; Dokmanović, 2007, Shaw, 2013;
GCA, 2015) abordarea dominantă în intervențiile legislative
în acest sens sunt:
1.	Restricția accesului la arme de foc a persoanelor
implicate în acte de violență domestică, prin cerințele
legale și criteriile de competență necesare pentru a
obține o autorizație/permis de arme de foc,
2.	Retragerea armelor de foc și revocarea autorizației/
permiselor de arme de foc, atunci când armele de foc
sunt deja în posesie și are loc violența domestică.

3.2.1 ViolenŢa domestică ca factor în
restricŢionarea autorizaŢiei de
deŢinere a armei de foc
În ceea ce privește reglementarea posesiunii armelor de foc,
dispozițiile legale privind armele de foc în ESE stabilesc un set de
criterii de competență obligatorii pentru autorizarea de deținere
a armelor de foc, achiziționare, deținere și / sau transportare.
Cerințele de autorizare includ de obicei cetățenie, limită de
vârstă, lipsa antecedentelor penale, certificat de sănătate,

necesitatea reală / motive justificate și cunoștințe teoretice și
practice ale utilizării armelor de foc.

În pofida recunoașterii sporite a legăturilor dintre armele de
calibru mic și violența domestică, prevederile legislative în legile
privind armele din ESE prezintă variații semnificative în ceea ce
privește modul în care acestea se referă la violența domestică și
calificarea juridică a unui incident de violență domestică, care este
definit ca fiind o condiție prealabilă pentru restricția accesului la
arme de foc. Acest fapt reflectă înțelegerea riscului specific letal și
prioritizarea politică acordată problemei, și, de asemenea, are un
impact direct asupra nivelului de protecție prevăzut.
În acest sens, intervențiile menite să restricționeze accesul la
arme de foc, și anume autorizarea unui permis de cumpărare,
diferă în principal în modul în care acestea se referă la violența
domestică și pot fi clasificate în două grupe:

•	Motivele pentru care restricțiile privind accesul la armele
de foc sunt conectate în mod explicit cu apariția sau antecedente penale de violență domestică sau se face referire
la contextul intern (și / sau relații familiale tensionate),
•	Restricțiile se bazează pe antecedentele penale al
solicitantului ca atare și cuprind numai în mod indirect
violența domestică, deoarece reprezintă un act criminal
urmărit penal din oficiu și, prin urmare, constituie un
motiv de refuz al autorizației de deținere.

Ca urmare a reformelor legislative recente, cele mai multe dintre
țările și teritoriile din această regiune se încadrează în prima grupă
cu legislația în vigoare, care să ia în considerare violența în familie.
•	În Albania, Legea cu privire la arme (2014) prevede ca
o persoană pentru a "obține oricare dintre tipurile de
autorizații trebuie să nu fi comis infracțiuni de violență
domestică" (articolul 34).
•	În Bosnia și Herțegovina, în ciuda unui sistem de
reglementare descentralizat, răspunsurile legislative
prezintă similitudini semnificative și este în general
necesar ca, atunci când se examinează emiterea unei
autorizații să nu fie circumstanțe care să indice faptul
că o armă ar putea fi utilizată în mod abuziv din cauza
relațiilor familiale grav tensionate.
•	Legea Kosovo cu privire la arme (2015) stipulează că
"aprobarea de a achiziționa o armă de foc nu poate fi
eliberată unei persoane în cazul în care aceasta reprezintă
un pericol pentru el însuși, ordinea publică și siguranța
publică" (articolul 7), în timp ce circumstanțele care
indică faptul că armele de foc pot fi utilizate în mod abuziv
pentru violența domestică sunt considerate ca fiind un
pericol pentru ordinea și siguranța publică (articolul 10).
•	În Muntenegru, Legea cu privire la arme (2015) prevede
că, în scopul de a obține o armă de foc, persoana nu a fost
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condamnată printr-o hotărâre judecătorească executorie
pentru infracțiuni împotriva căsătoriei și a familiei și
nu a fost condamnată prin hotărâri definitive pentru
infracțiuni contravenționale cu elemente de violență
domestică. În plus, se solicită absența situațiilor cum ar fi
relațiile familiale tensionate care indică faptul că armele
de foc ar putea fi utilizate în mod abuziv.
•	Legea cu privire la arme și muniții (2015), în Serbia,
prevede că, pentru a obține o armă nici o "sentință
executorie de pedeapsă cu închisoare pentru crime
împotriva căsătoriei și a familiei sau nu au fost inițiate
proceduri împotriva (unei persoane) pentru astfel de
acte penale, și (persoana) în ultimii patru ani, nu a fost
condamnată pentru infracțiuni minore, și anume că
nu au fost inițiate proceduri legate de încălcarea păcii
și ordinii publice, pentru care se impune pedeapsa
cu închisoarea, sau pentru infracțiuni reglementate
prin prezenta lege" (articolul 11). Este necesar de
asemenea, ca comportamentul unei persoane să nu
indice faptul că aceasta ar reprezenta o amenințare
pentru sine sau alte persoane și pacea și ordinea
publică, care urmează să fie verificat în materie de
securitate la locul de reședință sau la locul de muncă
(Articolul 11).
•	Legea cu privire la arme (2010) eficace în Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei nu se referă în mod direct la
violența domestică, dar obținerea unei arme impune lipsa
unor circumstanțe care să indice faptul că arma ar putea
fi utilizată în mod abuziv", mai ales atunci când persoana
este la evidență în registrul autorității competente)
pentru relații grav tensionate în familie" (articolul 12).

Numai Legea privind regimul armelor și al munițiilor cu
destinație civilă a Republicii Moldova (2012), nu conține referiri
explicite la violența domestică.

Diferențele dintre răspunsurile legislative la violența domestică
pot fi urmărite pe baza etapei în cadrul procedurii relevante
de refuz a autorizării de proprietate asupra armelor, care
poate avea, în consecință, implicații semnificative de siguranță
în special din cauza naturii complexe a violenței domestice.
În această privință, legile din Albania, Bosnia, Kosovo și
Muntenegru indică deja faptul că armele de foc pot fi utilizate
în mod abuziv pentru comiterea violenței domestice și sunt
considerate ca fiind un motiv pentru a nu oferi acordul pentru
autorizare. În Moldova, Serbia și Fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei faptul că o persoană a primit o hotărâre executorie
de condamnare sau că au fost inițiate procedurile este prezentat
ca un motiv de a refuza acordarea autorizării. Aprobarea este
refuzată în cazurile în care persoana respectivă ar reprezenta
o amenințare pentru sine însuși, sau a altor persoane și sau la
pacea și ordinea publică.
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3.2.2 ViolenŢa domestică și revocarea
armelor de foc
În timp ce măsurile descrise mai sus stabilesc interdicții la arme
de foc pentru persoanele cu antecedente penale, o altă direcție
a răspunsului legislativ care vizează reducerea riscurilor de
utilizare abuzivă a armelor de foc în contextul intern este legat de
suspendarea licenței sau confiscarea armelor de foc dacă are loc
violența domestică.

În cele mai multe legi privind armele, motivele pentru retragerea
armelor sau retragerea / suspendarea unei autorizări sunt, în
general, definite ca fiind o violare sau o încălcare a cerințelor de
acordare a autorizării, ceea ce face ca o persoană să fie neeligibilă
pentru a le poseda. În ceea ce privește faptul că, comiterea
violenței domestice prezintă motive, cu toate că de cele mai
multe ori nu se menționează în mod explicit, dar este considerată
o parte a infracțiunilor în general.
Numai Legea cu privire la arme în Muntenegru se referă în mod
explicit la violența domestică și acordă Ministerului de Interne
dreptul, în cazul în care circumstanțele indică faptul "că armele
ar putea fi utilizate în mod abuziv ... mai ales din cauza ... relațiilor
familiale tensionate, armamentul, muniția și documentele privind
armele trebuie să fie luate imediat, chiar înainte de finalizarea
procedurilor penale sau administrative,a delictului, și se retrag
până la finalizarea procedurilor, în scopul de a întreprinde măsuri
de protecție împotriva violenței domestice sau protecția
ordinii publice, care trebuie să fie puse în aplicare fără întârziere,
în timp ce faptele pe care se bazează decretul de a retrage armele
sunt determinate sau cel puțin probabile" (articolul 50).
În ceea ce privește violența domestică, răspunsul relevant
la riscuri legate de prezența armelor de calibru mic este, de
asemenea, reglementat de alte acte legislative. În acest context,
legile cu privire la poliție autorizează, în general, poliția pentru
a efectua controale de securitate sau de a căuta obiecte, adică
arme, și temporar să le confiște atunci când acest lucru este
necesar pentru protejarea siguranței publice sau în cazul în care
împrejurările sugerează că obiectul ar putea fi folosit pentru a
comite o infracțiune sau delict. De exemplu, Legea privind poliția
din Kosovo autorizează ofițerii de poliție să efectueze căutări
preventive "în scopul de a elimina arme sau alte elemente care
pot reprezenta un risc inevitabil pentru viață sau a proprietății
SAU pentru a preveni activitățile care pot reprezenta un risc
inevitabil pentru viață sau a proprietății (articolul 22). Dispoziții
cu competențe polițienești similare sunt prezente în toate legile
din regiune.
Dincolo de aceasta, codurile de procedură penală autorizează
procurorii sau ofițerii de poliție să efectueze percheziții a
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clădirilor sau a persoanelor, în scopul de a elimina o amenințare
directă și gravă a persoanelor sau bunurilor. De exemplu,
Codul privind procedura penală din Muntenegru stipulează
că "angajații autorizați ai poliției pot ... efectua o percheziție a
persoanei, atunci când se execută un mandat privind reținerea
obligatorie sau atunci când are loc privarea de libertate, în
cazul în care există suspiciunea că persoana deține arme sau
instrumente periculoase sau în cazul în care există suspiciunea
că persoana în cauză va arunca, ascunde sau distruge obiecte
care trebuie să fie luate de la aceasta ca probe într-o procedură
penală (articolul 83).

3.2.3 LegislaŢia împotriva violenŢei
domestice și a armelor de calibru
mic și armament ușor
În legislația împotriva violenței domestice adoptată relativ recent
în întreaga regiune, există și eforturi vizibile pentru a aborda
interconexiunea dintre violența domestică și arme de foc și să
ofere măsuri pentru a evita sau atenua riscurile legate de prezența
armelor de foc în contextul violenței domestice. Tendința
dominantă este de a acorda o atenție sporită scoaterii din
folosință a armelor prin încadrarea acesteia ca o măsură
de protecție. Totuși, aceste eforturi nu sunt nici coerente, nici
prezente în toate regiunile, și nici toate țările nu au adoptat legi cu
privire la violența domestică (de exemplu Republica Serbia).

•	De exemplu, în Legea albaneză privind măsurile
împotriva violenței în relații de familie, la capitolul
referitor la măsurile de protecție, se afirmă că protecția
împotriva violenței în familie este asigurată, printre alte
măsuri, de "dispunerea de confiscare de către ofițerii de
aplicare a legii a oricăror arme care aparțin făptuitorului,
constatate în timpul controalelor poliției, sau prin care
se dispune ca infractorul să predea orice arme care îi
aparțin". Se stipulează în continuare că în cazul în care
armele au fost confiscate, acestea vor fi returnate numai
după terminarea ordinului de protecție și primirea
unui ordin judecătoresc. De asemenea, în cazul în care
armele au fost confiscate, iar persoana are un permis
de autorizare a armelor, instanța trebuie să notifice
autoritatea administrativă competentă sau să suspende
permisul până la expirarea ordinului de protecție
(articolul 10).
•	În Legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței
în familie adoptată de Moldova în 2008, armele de foc
sunt menționate în articolul referitor la măsurile de
protecție, în cazul în care este prescris că instanța de
judecată emite, în termen de 24 de ore de la primirea
cererii, o ordonanță de protecție, pentru a asista victima,
prin interzicerea de a păstra și purta armă.
•	În Legea cu privire la protecția împotriva violenței
domestice în Kosovo, retragerea armelor de foc și a
altor arme este definită ca fiind o măsură de protecție

separată în Confiscarea obiectelor. În acest context,
confiscarea obiectelor "prin intermediul cărora s-a comis
actul de violență, sau obiecte prin intermediul cărora
actul de violență este probabil de a fi repetat, se impune
în scopul protecției persoanei împotriva căreia a fost
comisă violența în familie" (articolul 10). În conformitate
cu Legea privind prevenirea și protecția împotriva
violenței domestice în Fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei, un ofițer de poliție este autorizat să confiște
o armă și permisul de autorizare pentru a elimina o
amenințare directă și serioasă pentru viața și integritatea
fizică a unei victime. Interzicerea armelor de foc și a altor
arme este de asemenea definită ca o măsură de protecție.
•	Legea cu privire la protecția de la violență domestică
în Muntenegru nu se referă în mod explicit la armele
de calibru mic, dar în conformitate cu o intervenție
de urgență (articolul 10) reiterează faptul că "la
primirea unui raport privind incidența violenței,
poliția va lua imediat măsuri și măsuri de protecție a
victimei, în conformitate cu prezentul act și legislația
care reglementează activitatea poliției, procedura
contravențională, procedura penală și de protecție a
martorilor".
•	În Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Legea privind
prevenirea și protecția împotriva violenței domestice
reglementează revocarea armelor de foc ca o încercare
de a reduce la minimum riscul în cazurile VD (2015).
Articolul 29 prevede confiscarea temporară de către
ofițerii de poliție a armelor de la făptuitor și inițierea
procedurilor în conformitate cu legea de revocare a
armelor, armelor de colecție sau autorizarea permisului
de arme.
•	În Bosnia și Herțegovina, nici în legea în vigoare în
Federația Bosniei și Herțegovinei, cât și în Republica
Serbia nu se fac referiri la armele de foc.

În plus, instrumente, cum ar fi protocoalele în cazurile de
violență în familie recunosc în mod direct necesitatea de
abordare a riscurilor în ceea ce privește prezența armelor de
foc. De exemplu, Protocolul Special privind Conduita ofițerilor
de poliție în cazuri de violență domestică și violența comisă de
partenerul intim împotriva femeilor din Serbia se recunoaște
că, cazurile de violență în familie implică riscuri sporite de
securitate, atât pentru victime cât și ofițeri de poliție. În această
privință, ofițerii de poliție sunt obligați să facă o "evaluare a
riscurilor potențiale pentru propria lor siguranță, precum și
cea a victimei, și să ia toate măsurile necesare și activitățile
de precauție și protecția siguranței". Prezența armelor este
enumerată printre primele cele mai frecvente riscuri în cazurile
de violență în familie (Protocolul 2011, p. 11). Protocolul
prevede, de asemenea, instrucțiuni detaliate pentru ofițerii de
poliție cu privire la modul de acționare la sosirea la fața locului.
Ofițerii de poliție sunt obligați să verifice dacă vreunul dintre
membrii familiei posedă arme sau le pot dobândi, eventual. Dacă
va fi găsită, orice armă se confiscă temporar și se va prezenta
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ulterior propunerea de confiscare permanentă. Conform Codului
de procedură penală, în cazul cunoașterii cazului de posesie
ilegală a unei arme, se întreprind măsurile necesare pentru a o
descoperi și confisca.
Protocol privind acțiuni de prevenire și protecție împotriva
violenței în familie din Muntenegru obligă ofițerii de poliție
să stabilească dacă sunt aplicate arme, și în caz afirmativ,
să întreprindă toate acțiunile legale pentru confiscare, fie

Caseta 6 Strategiile
de protecŢie împotriva
violenŢei în familie și
armelor de calibru mic și
armamentului ușor
Strategiile de combatere a violenței domestice și a
violenței împotriva femeilor, adoptate de majoritatea
țărilor, rareori abordează practicile armelor de
calibru mic și armamentului ușor, fie în ceea ce
privește efectele asupra femeilor și bărbaților, și nici
diferențele de gen în ceea ce privește proprietatea
și utilizarea abuzivă a armelor de foc. În timp
ce cele mai multe strategii privind egalitatea de
gen și violența în familie prevăd un anumit set de
măsuri care să vizeze schimbarea modelelor de gen
dominante, nu sunt suficient recunoscute legăturile
directe între rolurile de gen și practicile armelor de
calibru mic și armamentului ușor și violența cu arme,
iar efectele diferențiate ale armelor de foc asupra
femeilor și bărbaților, mecanismele în care rolurile
de gen modelează practicile dominante ale armelor
de calibru mic și armamentului ușor în ESE nu sunt
abordate în mod corespunzător.
Totuși, Programul pentru 2015-2020 privind
protecția femeilor împotriva violenței în familie
și a violenței comise de partenerul intim și alte
forme de violență bazate pe gen în provincia
autonomă Voivodina precum și Strategia pentru
protecția împotriva violenței domestice și alte
forme ale violenței bazate pe gen din 2008 (care
a precedat programul) conține recomandări
pentru îmbunătățirea cadrului legislativ care
reglementează armele de calibru mic și armamentul
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că este armă legală sau ilegală. În Fosta Republică Iugoslavă
a Macedoniei, în cadrul procedurilor de implementare a
măsurilor de protecție a victimelor violenței în familie și
membrii familiilor acestora, interdicția deținerii armelor
de foc și confiscarea acestora, în conformitate cu Legea
privind armele de foc este definită ca o măsură de protecție.
Procedurile de evaluare a riscurilor obligă ofițerii de poliție să
furnizeze informații dacă o armă a fost sau ar putea fi utilizate
de către un agresor.

ușor în ceea ce privește violența în familie. S-au luat
în considerare o gamă largă de recomandări, cum
ar fi: creșterea cerințelor care trebuie îndeplinite
pentru acordarea unui permis de a achiziționa,
poseda și transporta arme de foc; includerea tuturor
infracțiunilor precum și a contravențiilor cu elemente
de violență ca o restricție pentru a obține un permis
indiferent de tip și de gradul sentinței; includerea
măsurilor de protecție față de un solicitant sau de
amânare a executării pedepsei / sentinței penale
suspendate în Legea privind armele de foc și muniție
drept motive care împiedică acordarea unui permis,
de a reglementa confiscarea armelor de foc ale unui
membru al forțelor de securitate, atunci când există
măsuri de protecție împotriva acestora sau dacă
a fost aplicată amânarea unei sentințe penale /
condamnarea cu suspendare, introducerea notificării
pentru soți și comunicarea altor membri ai familiei
cu privire la cererile depuse pentru achiziționarea de
arme de foc, și stabilirea unui registru al membrilor
cluburilor de tir și de vânătoare.
Au fost depistați o serie de factori care au jucat un rol
importanti. Procesul participativ larg de elaborare
a politicilor a permis un dialog între diferiți actori.
Autorul studiului comparativ privind experiența
privind legăturile dintre posesia armelor de foc și
violența domestică, sprijinit de SEESAC, a participat
la activitatea gruprurilor de lucru și a contribuit
cu expertiză în acest studiu. Organizațiile de femei
au facilitat soluții politice în domeniul violenței în
familie și experiența practică privind utilizarea
abuzivă a armelor de foc în contextul violenței
în familie, în timp ce ofițerii de aplicare a legii au
prezentat propuneri pentru modificarea legislației
privind armele de foc.
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Caseta 7 Încadrarea
violenŢei
În pofida încercărilor vizibile de combatere a
violenței în familie, există tendința notabilă în
cadrele legislative privind armele de calibru mic și
armamentul ușor în regiunea ESE, ca modurile în
care violența domestică este încadrată să varieze
foarte mult. Legile din Albania și Muntenegru
se referă în mod explicit la violența în familie
(Albania, Legea privind armele, articolul 34
(2014), Muntenegru, Legea cu privire la arme,
articolul 13 (2015)), în timp ce în Kosovo
domeniul violenței în familie este menționat în
cadrul Pericol pentru ordinea publică și siguranța
publică (Legea privind armele, articolele 7 și 10
(2015)). Legea sârbă privind armele se referă
la infracțiuni împotriva căsătoriei și a familiei
(Legea privind armele, articolul 11 (2015), în
timp ce Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
se referă la relațiile grav tensionate, ceea ce
este, și cazul majorității legilor în vigoare în
Bosnia și Herțegovina. Având în vedere faptul
că această formă de violență afectează în mod
disproporționat femeile, trebuie să se examineze
dacă diferite încadrări ar putea avea implicații
diferite în răspunsul instituțional. O terminologie
specifică ar putea diminua gravitatea riscurilor
reale și, ar ignora acest dezechilibru de gen sau
de asimetrie de putere din perspectiva de gen și
responsabilitate între victimă și făptuitor, precum
și, ar ignora problemele de siguranță pentru
victimă (Ignjatovic, 2011, p.31-32)..
3.2.4  Provocări pentru intervenŢiile
politice
În pofida recunoașterii riscurilor necesare asociate prezenței
armelor de foc în contextul intern, aceste intervenții
legislative sunt încă restricționate în sfera de aplicare
a acestora și nu reușesc să abordeze în mod adecvat
complexitatea violenței în familie. Există mai multe aspecte
ale violenței în familie care limitează eficacitatea legislației ce

reglementează armele de foc și necesită răspunsuri specifice.

Practicarea preponderentă a verificării obligatorii a
antecedentelor poate împiedica în mod eficient achiziționarea
sau transportarea armelor de foc numai în cazul în care
s-a emis o sentință executorie pentru violența în familie,
fie ca infracțiune sau delict, iar acest fapt nu încorporează
manifestarea completă a violenței în familie. În acest sens,
"retragerea drepturilor de port armă în urma unor incidente
legate de violența comisă de partenerul intim și utilizarea
evaluării riscului pentru omuciderea partenerul intim poate
ajuta la prevenirea violenței ulterioare, dar numai dacă sunt
raportate cazurile, care la moment reprezintă o mică parte"
(Shaw, 2013, p.17).
Așa cum s-a menționat anterior, în majoritatea cazurilor
violența domestică rămâne nedeclarată, ceea ce împiedică
eficiența intervențiilor în materie de politică și limitează
aplicațiile prevederilor legale. De exemplu, două studii
realizate în Serbia indică că violența domestică a fost
raportată la poliție în mai puțin de aproximativ un sfert
din cazuri (Nikolic - Ristanovic et al, 2009; Babović, Ginić,
Vuković, 2010). Acest fapt constituie sub -rata de raportare
a altor infracțiuni, ceea ce confirmă faptul că instituțiile
competente de cele mai multe ori nu dispun de informații
cu privire la violență și, prin urmare, nu pot acționa în baza
acestor informații, ca să contribuie la eficacitatea măsurilor
legale pentru a restricționa accesul agresorilor.

Mai mult decât atât, chiar și atunci când violența este raportată,
politica penală fără caracter obligatoriu de multe ori duce
la respingerea majorității acuzațiilor. De exemplu, un studiu
privind răspunsul sistemului justiției penale față la violența
domestică (Jovanovic, Simeunovic Pantic, Macanovic, 2012)
a specificat că acuzațiile penale au fost respinse de către
procurori în 66,7 la sută din cazuri, mai ales din cauza probelor
insuficiente, în timp ce majoritatea acestor cazuri respinse sunt
cele care implică violența partenerului. Așa cum s-a observat
printre hotărârile judecătorești, predomină sentințele cu
suspendare (74,3 la sută) mai ales prin perioada de probațiune,
în timp ce doar fiecare al cincilea infractor a fost condamnat. În
90,1 % din cazuri s-a constatat circumstanțe atenuante, printre
care predomină lipsa condamnărilor anterioare (23,7 la sută)
și calitatea de părinte (21,4 la sută) (PSRZRP, 2013 p. 10) ceea
ce indică lipsa înțelegerii violenței domestice și a relațiilor de
putere în acest sens.
O analiză a deciziilor judecătorești în Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei privind sancțiunile aplicate în cazul
infracțiunilor comise în timpul produceriii violenței în familie,
concluzionează că "utilizarea unor măsuri alternative este mai
frecventă în cazul persoanelor condamnate pentru violența
domestică, ceea ce indică faptul că scopul pedepsei pentru
această categorie de persoane condamnate este mai frecvent
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de așteptat să fie realizat prin avertizarea cu amenințarea
pedepsei. Acest lucru indică faptul că pedeapsa sistematică a
autorilor acestei infracțiuni deosebit este părtinitoare și nu este
consistentă" (Mirceva, Caceva, Kenig 2014, p. 47).

Ar fi trebuit să se determine, de asemenea, dacă răspunsurile
legislative la violența în familie, cum ar fi amânarea urmăririi
penale afectează accesul la arme de foc și creșterea riscurilor de
evoluție letală. Același lucru ar trebui să fie abordat în ceea ce
privește anumite tendințe generale ale procedurilor judiciare
de violență în familie, cum ar fi renunțarea frecventă de către
femei în timpul procesului, sau emiterea unor avertismente
simple de către poliție în incidente de violență în familie, ceea
ce este, în unele cazuri, răspunsul dominant al poliției. Potrivit
datelor furnizate de Ombudsmanul Provincial din Voivodina,
în anul 2015 din 8,133 cereri de intervenții ale poliției pentru
protecția împotriva violenței în familie, cele mai frecvente
măsuri luate de către ofițerii de poliție au fost avertismentele în total 77 % din incidente au fost rezolvate în acest fel.

Datele colectate de SEESAC în cooperare cu comisiile din
domeniul armelor de calibru mic și armamentului ușor în
regiunile ESE indică faptul că violența domestică este rareori
invocată ca motiv de restricționare a unei licențe arme de
foc. De exemplu, în Bosnia și Herțegovina în perioada 20112015, motivele legate de violență în familie au fost invocate
în doar 3,3 la sută din numărul total de cazuri de respingere a
autorizației. În Muntenegru, în aceeași perioadă, nu au existat
cazuri în care autorizarea să fi fost interzisă din cauza violenței
în familie. În timp ce înregistrările insuficiente în alte țări
împiedică o mai bună înțelegere a practicilor predominante,
faptul că violența domestică constituie doar o mică parte
a motivelor de refuz a armelor de foc, poate fi un indiciu și
cu siguranță solicită continuarea cercetărilor și eventual,
revizuirea legislației și a practicilor existente. În același timp, o
perspectivă mai aprofundată în structura de ansamblu a celor
mai frecvente motive pentru interzicerea autorizării permiselor
armelor de foc constituie o urgență.
În acest sens, așa cum s-a remarcat, persistă lacune în punerea
în aplicare (Dokmanović 2007). De exemplu, o investigație
recentă efectuată de Ombudsmanul din Serbia, furnizează
dovezi că, în pofida prevederilor legale, au fost raportate
omisiuni grave în investigarea a 16 cazuri de femicid a
partenerului intim, inițiate de această instituție. S-a indicat
că ofițerii de poliție nu au verificat, în toate cazurile raportate
de violență dacă o persoană suspectată de violență în familie
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deținea arme de foc sau, și nu au sustras armele de foc de la o
persoană suspectată. Mai mult decât atât, în anumite cazuri,
o armă de foc nu a fost retrasă, deoarece persoana suspectată
nu a fost înregistrată ca "o persoană care a comis o infracțiune
penală sau delict", în timp ce în urma unui astfel de incident,
o femeie a fost ucisă cu această armă de foc. Prin urmare,
Ombudsmanul a recomandat Ministerului de Interne că "ar
trebui să analizeze motivele acestor omisiuni în practică și de
ce nu s-au efectuat controale privind armele de foc și măsurile
de prevenire aplicate" (Zastitnik gradjana, 2016).

O analiză comparativă cu privire la punerea în aplicare a
Convenției de la Istanbul în regiune și obligațiile instituțiilor
de a efectua evaluarea riscului de letalitate, inclusiv posesia
sau accesul la arme de foc (articolul 518) subliniază faptul că
evaluarea sistemică a riscului, cu scopul de management al
riscului nu a fost încă pe deplin dezvoltată. Aceasta fie nu atinge
standardele stabilite de Convenție (Serbia) sau prevederile
legislative nu sunt puse în aplicare în mod adecvat (Bosnia
și Herțegovina, Muntenegru și Fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei) (Analiza bazei de date privind conformitatea
standardelor naționale, legislației și politicilor publice cu
Convenția de la Istanbul, 2016).
Legislația modificată recent poate oferi, de asemenea, doar
un răspuns limitat la problemele legate de sau provocate
de armele de foc aflate deja în circulație, în special de cele
aflate în deținere ilegală. În acest context, este necesară
dezvoltarea unui set de măsuri inovatoare în vederea abordării
disponibilității extinse și a accesului facil la arme de foc și, de
asemenea, de a transfera deținerea ilegală a armelor de foc în
posesie legală. Înregistrarea armelor de foc ar fi un instrumentcheie "care ar permite poliției să retragă armele de foc în
situații de violență în familie și să execute ordine de interdicție"
(Cukier 2009).
În plus, în scopul de a combate mai eficient violența în familie,
dincolo de măsurile generale de limitare a accesului la armele
de foc discutate mai sus, este necesar un set de măsuri
specifice, adaptate, care ar viza mai bine fenomenul violenței
în familie și faptul că aceasta se întâmplă în sfera domestică.
Acest lucru este necesar, deoarece de măsurile generale nu
beneficiază neapărat atât femeile cât și bărbații. Rezultatele
unui studiu în Africa de Sud, a arătat că reformele legislative
(legislația privind controlul armelor) operate la sfârșitul anilor
1990 a dus la scăderea accentuată a omuciderilor legate de
pistol și "o reducere a omuciderilor de sex feminin care este

8 Articolul 51 - Evaluarea riscurilor și managementul riscurilor
1 Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că toate autoritățile relevante realizează o evaluare a riscului de
letalitate, a gravității situației și a riscului de violență repetată, în vederea gestionării riscului și, dacă este necesar, pentru a furniza siguranță și sprijin
coordonate.
2 Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că evaluarea la care se face referire în alineatul 1 ia în considerare,
în toate etapele investigării și aplicării măsurilor de protecție, faptul că autorii actelor de violență acoperite de sfera de aplicare a prezentei Convenții
posedă sau au acces la arme de foc.
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în concordanță cu declinul omuciderilor generale din Africa
de Sud, dar declinul a fost mai mic în rândul (cazuri de)
femicidului comis de partenerul intim" (Abrahams, Mathews,
Jewkes, Martin și Lombard, 2012, p. 4). Acest lucru subliniază
necesitatea ca orice consolidare generală a legislației armelor
de foc trebuie să fie însoțită de măsuri specifice de gen clar
articulate pentru a fi eficiente în combaterea violenței în
familie.

În pofida progreselor recente în adoptarea unui set de
prevederi legale care reglementează posesia civilă și legătura
extinsă a acesteia cu violența domestică, ponderea ridicată
a femeilor ucise de arme de foc, în contextul intern din SEE
este persistent. Prin urmare, este necesar să se controleze
punerea în aplicare efectivă a cadrului legislativ care
reglementează posesia civilă și să se identifice lacunele care
conduc la ponderea ridicată a femeilor omorâte. În acest
sens, "sunt necesare analize specifice pentru a identifica
potențialele blocaje sau obstacole în calea aplicării eficiente a
legislației existente, precum și problemele ulterioare legate de
capacitatea de aplicare" (PNUD, 2008, p. 9). În acest context,
este necesar să se "stabilească dacă o lege face de fapt ceea ce
a fost concepută să facă" și în acest proces de a utiliza o "gamă
largă de criterii" care ar capta mai bine complexitatea violenței
în familie.

Legile privind armele de foc au un rol important, deoarece
în principal, acestea reglementează autorizațiile de arme de
foc. Totuși, în vederea promovării unor măsuri mai eficiente
de combatere a violenței domestice, este necesar să se
stabilească un răspuns instituțional coordonat și coerent
și să se construiască legături mai puternice între armele
de foc și legislația referitoare la violența în familie. În acest
moment, o astfel de legislație nu este întotdeauna coerentă.

Odata cu aceasta, ar trebui, de asemenea, luat în considerare
modul în care contextul mai larg al inegalității de gen precum
și condiționarea socio-culturală a regimurilor dominante
de gen afectează eficacitatea cadrelor de control al armelor
de calibru mic și armamentului ușor, precum și eforturile
legislative pentru a stopa violența în familie. Un studiu
recent cu privire la eficacitatea mecanismelor sistemice
de prevenire a violenței împotriva femeilor și a violenței
în familie subliniază faptul că "problemele întâmpinate în
aplicarea legilor poate fi clasificate în definiții contradictorii
a ceea ce constituie violența în familie", care sunt agravate și
mai mult de factorii sociali, culturali și cei asociați cu tradiția
(Ignjatovic, Pavlovic, Babic, Lukic, 2015, p.198). Acești factori
toți împreună prezintă un "cadru principal de interpretare",
în care violența domestică este înțeleasă ca fiind "naturală, de
așteptat și dificil de schimbat" și care influențează și modul
în care un sistem interpretează problema. Prin urmare, este
necesar de a avea referințe coerente și clare față de violență"
(Ibidem. p.198).

3.2.5  Bune practici: Australia și
Canada
Exemplele oferite de un număr de țări indică impactul
potențial pozitiv al intervențiilor politice specifice. De
exemplu, reformele legislative privind deținerea și acordarea
licențelor în Canada și Australia corelează cu scăderea ratei
totale de omucideri (15 la sută în Canada și 45 la sută în
Australia) și în special rata omuciderilor de sex feminin (45
la sută în Canada și 57 la sută în Australia) (UIP; CHD 2007, p
86), ceea ce indică faptul că există o legătură puternică între
introducerea unor măsuri mai dure de control al armelor și
o scădere a rezultatului letalității în cazurile de violență a
partenerului intim (AI, IANSA; OI, p.14).

Una dintre cele mai eficiente măsuri recunoscute în acest sens
este notificarea/înștiințarea soțului/soției dezvoltată în Canada
și promovată pe larg de atunci. Notificarea soțului/soției a
fost inclusă în procesul de obținere a unei autorizații pentru a
deține o armă de foc la etapa depunerii actelor (AAP). Și anume,
dacă o persoană dorește să obțină o autorizație de armă de foc
(autorizația de achiziție și posesie AAP) actualul soț (soție) și
fostul/a (ultimii 2 ani) urmează să fie înștiințați cu privire la
aceasta. În pofida faptului că nu este necesar acordul soțului, în
cazul în care unul dintre soți are orice fel de suspiciuni, cererea
privind eliberarea autorizației va fi reexaminată. În plus, cererea
AAP va fi reexaminată în cazul raportărilor privind infracțiunile,
inclusiv violența domestică (GCA, p. 2).
Acest lucru se bazează pe măsurile adoptate anterior ca
răspuns la letalitatea armelor de foc, în contextul intern
și restricția accesului la arme de foc a autorilor actelor de
violență în familie, cum ar fi: consolidarea și îmbunătățirea
procesului de verificare și faptul că "efectuarea controalelor
mai ample a antecedentelor fiecărei persoane care solicită o
autorizație și monitorizarea continuă a autorizațiilor armelor
de foc urmărește să asigure faptul că eligibilitatea autorizației
este reexaminată imediat atunci când există un incident de
violență în familie" (Idem., 2).

Reformele legislative în Australia vizează, printre altele,
abordarea utilizării armelor de foc în contextul violenței în
familie fiind introduse numeroase prevederi. Legea privind
armele de foc (1996) introduce suspendarea obligatorie a
unei autorizații de arme de foc pentru adulți "dacă grefierul
consideră că, în baza unor motive întemeiate, titularul
autorizației a fost acuzat, a comis sau a amenințat comiterea
unei infracțiuni de violență în familie. O autorizație este
suspendată în mod automat conform Actului din 2008 privind
violența domestică și ordinele de protecție, în cazul în care
Curtea Magistraților emite un ordin de protecție provizoriu, cu
excepția cazului în care instanța judecătorească decide în alt
mod. În conformitate cu această secțiune, Curtea Magistraților

Răspunsul politic - analiza documentelor

poate dispune confiscarea permisului și sechestrarea și
deținerea armelor de foc și munițiilor pentru perioada
ordinului provizoriu. O autorizație este suspendată în mod
automat conform Actului din 2008 privind violența domestică
și ordinele de protecție (s 80 armele de foc și ordinele de
urgență), în cazul în care un executor judecătoresc a emis un
ordin de urgență. Funcționarul, de asemenea, poate dispune
confiscarea permisului și sechestrarea și deținerea armelor de
foc și munițiilor pentru perioada ordinului de urgență. În cazul
în care grefierul suspendă o autorizație în temeiul prezentei
secțiuni, trebuie să notifice deținătorul autorizației în scris
privind decizia (a se vedea s 260)".

Caseta 8 Alte motive de
preocupări legislative limita de vârstă pentru
acordarea autorizaŢiei
Tinerii din întreaga regiune sunt reprezentați în
mod disproporționat, atât în rândul infractorilor
cât și a victimelor incidentelor legate de arme de
foc. Astfel, genul și vârsta prezintă indicatori de
prognozare puternici ai violenței armate. Având în
vedere acest lucru, prevederile legislative pot juca
un rol în reducerea acestor riscuri specifice legate
de gen, concentrându-se pe tineri.
În ceea ce privește limita de vârstă stabilită
drept criteriu de competență, situația variază
în regiune. În cele mai multe țări și teritorii,
intervalul de vârstă de la care persoana poate
poseda o armă de foc este, de obicei, de la 18 la 21.
Numai în Albania limita de vârstă este stabilită la
25 de ani, în scopul de a limita accesul tinerilor la
armele de foc și, eventual, a reduce riscul pe care îl
generează, dar și care sunt expuși.
În această privință, factorii de decizie politică în
restul regiunii ESE ar trebui să ia în considerare
modul în care creșterea acest criteriu de
competență, însoțit de alte măsuri de politică, ar
putea juca un rol în abordarea acestei probleme
în societate..
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3.3 Cadrul strategic și
legislativ privind
egalitatea de gen în
Europa de Sud-Est și
controlul armelor
de calibru mic și
armamentul ușor
Cadrele politice și legislative privind egalitatea de gen
nu se referă în mod direct la armele de calibru mic și
armament ușor, dar există numeroase intersecții în materie
de politici care joacă un rol în crearea contextului social
care să permită soluții de control al armelor de calibru
mic și armamentului ușor eficace, durabile. Atât legile
cât și strategiile privind egalitatea de gen furnizează
puncte de intrare importante, oferind astfel posibilități
de a aborda anumite aspecte esențiale legate de gen ale
controlului armelor de calibru mic și armamentului ușor
care nu sunt abordate în cadrul armelor de calibru mic și
armamentului ușor, dar în mod semnificativ influențează
eficacitatea politicilor în acest domeniu, cum ar fi: impactul
diferențiat al armelor de calibru mic și armamentului
ușor asupra femeilor și bărbaților, rolul masculinității și
a culturii armelor în modelarea cererii pentru arme de
calibru mic și generarea de comportamente specifice de
asumare a riscurilor, precum și abordarea atitudinilor
femeilor și bărbaților față de armele de calibru mic și
armament ușor. Raționalizarea acestor două cadre generale
ar putea ajuta, de asemenea, la depășirea provocărilor
recurente în integrarea perspectivei de gen în domeniul
controlului armelor de calibru mic și armamentului ușor
legate de: lipsa datelor repartizate în funcție de gen,
neutilizarea analizei de gen și integrarea dimensiunii de
gen și participarea echilibrată a femeilor și a bărbaților în
elaborarea politicilor, precum și includerea organizațiilor
de femei și a mecanismelor de promovare a egalității de gen
în acest proces.
În acest sens, următoarele dispoziții legale sau măsuri
comune în politicile privind egalitatea de gen în ESE
sunt de o importanță deosebită și trebuie să fie strâns
integrate în cadrul politicii în domeniul armelor de
calibru mic și armamentului ușor:

•	Obligația generală a tuturor instituțiilor de stat
de a asigura punerea în practică și promovarea
egalității de gen prin elaborarea și aplicarea
actelor normative, planurilor de programe și
politici, cu scopul de a promova egalitatea de gen
în sfera lor de competență,
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•	Cerințe pentru a include analiza de gen în fiecare
ciclu de elaborare a politicilor și dezvoltarea unor
instrumente practice în acest scop,
•	Stabilirea unei infrastructuri a egalității de gen în
cadrul departamentelor guvernamentale, de cele
mai multe ori puncte de contact pe dimensiunea
de gen,
•	Stabilirea unor standarde de reprezentare
echilibrată a femeilor și bărbaților în toate
organismele guvernamentale și elaborarea de
politici
•	Îmbunătățirea practicii de colectare a datelor
dezagregate de gen prin dispoziții care să

stabilească ca toate datele și înregistrările
statistice colectate, înregistrate și prelucrate de
către instituțiile de stat trebuie să fie dezagregate
de gen,
•	Prioritizarea combaterii violenței împotriva
femeilor și a violenței în familie,
•	Integrarea perspectivei de gen în interiorul
domeniilor de politică, unele dintre care, alături de
sectorul de securitate, prezintă un interes deosebit
pentru armele de calibru mic și armamentul ușor:
limitarea stereotipurilor, reprezentarea femeilor și
a bărbaților în educație sau inițiative similare din
mass-media.

Prezentarea generală a constatărilor relevante
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4	Prezentarea generală
a constatărilor
relevante
Această secțiune oferă un rezumat al concluziilor din fiecare capitol și subliniază constatările generale,
conform modului în care acestea se referă la obiectivele studiului subliniind legăturile dintre modelele
de gen dominante în ESE și comportamentul legat de armele de calibru mic și armamentul ușor și,
pe această bază, sintetizând principalele constatări ale analizei cadrului legislativ și de politici în
domeniul armelor de calibru mic și armamentului ușor. În cele din urmă, sunt identificate tendințele și
practicile în curs de dezvoltare care respectă dimensiunea de gen și factorii care contribuie la aceasta.

4.1.1  Principalele preocupări de gen
legate de armele de calibru mic și
armament ușor în Europa de SudEst
Analiza datelor disponibile dezagregate în funcție de gen
și examinarea bibliografiei existente au confirmat faptul că
modelele de gen dominante și relațiile inegale de putere
dintre femei și bărbați joacă un rol important în formarea și
influențarea practicilor predominante în utilizarea armelor de
calibru mic și armament ușor și a efectelor lor.

În ceea ce privește efectele diferențiate ale armelor de calibru
mic și armamentului ușor asupra femeilor și bărbaților, este
evident că, în ESE (dar cu diferențe semnificative în regiune),
bărbațiii constituie majoritatea absolută atât în calitate de
agresori (peste 97 la sută) cât și în calitate de victime ale
incidentelor legate de arme de foc (peste 80 la sută). Femeile
sunt foarte rar autorii acestor incidente (1-3 la sută din cazuri),
dar sunt mult mai des reprezentate printre victime (9-22 la
sută).

În ceea ce privește violența în familie, prezența armelor de foc
în incidentele de violență în familie, afectează mult mai adesea
femeile decât bărbații. Femicidul partenerului intim, una dintre
principalele cauze de omor al femeilor, este rareori reprezentată
în rândul bărbaților, ceea ce indică în mod clar natura bazată pe
gen a violenței în familie. Utilizarea abuzivă a armelor de foc în
cadrul familial este răspândită pe larg și sporește riscurile unui
rezultat letal. Numai Moldova reprezintă singura excepție, cu
cea mai mare rată de femicid în regiune, dar cu o utilizare relativ
scăzută a armelor de foc.
Deși sunt încă sub-cercetate, aceste modele dominante sunt
adesea "asociate cu o formă specifică de masculinitate într-o
societate" și normele în vigoare ale bărbăției ar putea alimenta

un comportament de asumare a unor riscuri. În ceea ce privește
deținerea, dominația masculină ajunge la peste 95 la sută, iar
acest model al cererii armelor de foc bazat pe dimensiunea de
gen pare să fie destul de stabil în timp. În toate societățile, în
ESE tineri sunt reprezentați în mod disproporționat în rândul
infractorilor și victimelor.

Diferența în atitudinea femeilor și bărbaților față de armele
de calibru mic și armamentul ușor este evidentă și se bazează
pe experiențele lor diferite în ceea ce privește armele de foc.
Aceasta indică, de asemenea, diferențe de percepție a siguranței
personale și a familiei și are un potențial de a influența politica în
domeniu. În toată regiunea ESE, femeile tind să aibă o atitudine
mai negativă față de armele de calibru mic și armamentul ușor și
multe organizații de femei au pledat insistent pentru un control
mai strict al armelor de calibru mic și armamentului ușor. Cu
toate acestea, femeile sunt încă slab reprezentate în procesul de
elaborare a politicilor și în instituțiile responsabile de controlul
armelor de calibru mic și armamentului ușor.

4.1.2 LegislaŢia și răspunsul politic în
Europa de Sud-Est

•	În pofida factorului de gen sporit privind armele de
calibru mic și armamentul ușor, în cadrul politicilor de
reglementare a armelor de calibru mic și armamentului
ușor aspectele dimensiunii de gen în ESE nu sunt
abordate într-un mod potrivit cu amploarea problemei.
•	În cazul în care se fac încercări legislative de a răspunde
preocupărilor de gen existente, acestea sunt abordate
doar sporadic și într-un mod fragmentat, în primul rând
în domeniul violenței în familie prin reglementarea
deținerii armelor de către civili.
•	Legislația privind armele de foc din ESE a înregistrat
progrese semnificative în ceea ce privește adoptarea
unui set de prevederi legale care reglementează
deținerea armelor de către civili și legătura cu violența
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în familie. Aceste dispoziții de restricționare a accesului
la arme de foc sau de retragere a armelor dacă are loc
violența în familie sunt în aproape toate legile privind
armele de foc din regiune. Un set de alte legi, cum ar
fi legile împotriva violenței în familie, legi cu privire
la procedurile de cod penal și legi privind poliția
reglementează, de asemenea, această problemă, deși ele
nu sunt întotdeauna neapărat coerente. Diferite încadrări
ale violenței în familie sunt evidente. În pofida recentelor
modificări legislative, este persistentă ponderea ridicată
a femeilor ucise de arme de foc în contextul intern din
EESE. Aceste cifre necesită o evaluare a aprofundată a
punerii în aplicare efectivă a cadrului legislativ care
reglementează deținerea armelor de către civili și
identifică lacunele pentru a servi drept punct de
plecare pentru reformele legislative viitoare.
•	Studiile recente privind eficacitatea răspunsului
instituțional constată că, consolidarea normelor
privind dimensiunea de gen și a inegalităților
rezultate încurajează stereotipurile și influențează
implementarea legii în practică.
•	În ceea ce privește răspunsul legislativ privind utilizarea
abuzivă a armelor de foc aflate în deținere ilegală în
contextul familial, în plus față de măsurile existente (cum
ar fi legalizarea armelor de foc ilegale) trebuie să fie
concepute soluții noi și inovatoare pentru a aborda mai
eficient această problemă.
•	În ceea ce privește cadrul de politici (strategii de
control al armelor de calibru mic și armamentului ușor și
planurile de acțiune însoțitoare) tendința predominantă
ca răspuns este faptul că principalele preocupări politice
pe dimensiunea de gen nu sunt recunoscute ca fiind
chestiuni politice importante, care trebuie să fie abordate
în mod adecvat. Prin urmare, dimensiunii de gen nu
i se acordă prioritate suficientă în agendele politice
privind armele de calibru mic și armamentul ușor.
•	Numai în mod excepțional, există un angajament formal
față de egalitatea de gen și integrarea dimensiunii de
gen, dar chiar și în aceste cazuri nu se articulează cu o
abordare sistemică.
•	Lipsa datelor dezagregate de gen sau a cercetării
cuprinzătoare privind legăturile dintre gen și armele
de calibru mic și armamentul ușor este persistentă
și reprezintă un factor care împiedică dezvoltarea
politicilor privind armele de calibru mic și armament
ușor sensibile la dimensiunea de gen și contribuie la
recunoașterea insuficientă a problemei.
•	Absența analizei de gen în procesul de elaborare a
politicilor determină ca preocupările de gen legate de
armele de calibru mic și armamentul ușor să rămână în
continuare invizibile și, în consecință, nu este o chestiune
de sau doar sporadic o chestiune de intervenție în
materie de politică.
•	Nivelul redus de recunoaștere a diferențelor de gen
în ceea ce privește deținerea, utilizarea și utilizarea
abuzivă a armelor de foc, efectele diferențiate ale

armelor de foc asupra femeilor și bărbaților sau
a unor mecanisme ca o problemă de politică în
strategiile de control al armelor de calibru mic și
armamentului ușor în ESE este în contrast puternic cu
efectele de gen diferențiate asupra armelor de calibru
mic și armamentului ușor.
•	Rezultatul final al acestei abordări este că cadrele
legislative și strategice ale armelor de calibru mic și
armamentului ușor de cele mai multe ori neglijează
nevoile și preocupările de securitate diferențiate de
gen ale femeilor și bărbaților și, prin urmare, reduc
complexitatea problemei politicii. În acest sens, se
presupune că nevoile de securitate sunt comune pentru
toți cetățenii și că acestea pot fi abordate în același
mod, indiferent de sex, vârstă, rasă etc. Prin urmare,
reflectă prezumția că punerea în aplicare a intervențiilor
planificate vor conduce la sporirea securității tuturor
cetățenilor.
•	În același timp, există unele tendințe emergente în
elaborarea politicilor care încearcă să abordeze problema
în mod diferit și să recunoască punctele de intrare pentru
integrarea semnificativă a perspectivei de gen. Cu toate
că aceste practici emergente reprezintă intervenții
fragmentate, limitate în domeniul de aplicare, acestea
ar putea oferi oportunități importante de învățare
și ar putea servi drept impuls pentru dezvoltarea în
continuare a politicilor privind armele de calibru mic și
armamentul ușor sensibile la dimensiunea de gen, care
ar trata problema cu o abordare mai cuprinzătoare și
holistică, care ar corespunde mai adecvat complexității
problemei. În acest context, este esențial ca finanțarea
activităților sensibile la dimensiunea de gen să fie
transparentă și angajamentele politice pentru egalitatea
de gen să fie însoțite de un angajament bugetar în termen
de alocări financiare concrete.
•	Factori cum ar fi angajamentul formal, participarea
instituțiilor de promovare a egalității de gen în
elaborarea politicilor, precum și sensibilizarea factorilor
de decizie în domeniul armelor de calibru mic și
armamentului ușor au fost recunoscuți ca fiind factori
care facilitează integrarea perspectivei de gen în cadrul
armelor de calibru mic și armamentului ușor.
•	În cele din urmă, deși cadrele legislative și politice
privind egalitatea de gen nu se referă în mod direct la
arme de calibru mic și armament ușor, ele oferă puncte
de intrare importante pentru elaborarea politicii de
control al armelor de calibru mic și armamentului
ușor sensibile la dimensiunea de gen prin abordarea
condiționării socio-culturale a comportamentului
armelor de calibru mic și armamentului ușor și, prin
urmare, ar putea avansa eficiența activizată de controlul
armelor de calibru mic și armamentului ușor. În vederea
realizării acestui fapt, trebuie să fie încurajată stabilirea
unor legături mai strânse între cadrul politicii privind
armele de calibru mic și armamentul ușor și cadrul
politicii privind egalitatea de gen.
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5 Recomandări
Constatările din acest raport au generat o serie de recomandări pentru întreprinderea unor măsuri
concrete în vederea consolidării și sprijinirii integrării perspectivei de gen în cadrul politicilor
de control al armelor de calibru mic și armamentului ușor. Deoarece s-a recunoscut faptul că un
instrument metodologic ar facilita în mod semnificativ acest proces, a fost dezvoltat un instrument
practic pentru elaborarea de politici care să ia în considerare dimensiunea de gen bazată pe date,
pentru a completa acest raport.
Din motive de claritate, recomandările sunt grupate în funcție de principalele provocări identificate în
acest raport:
1.
2.
3.
4.

Colectarea datelor
Consolidarea capacităților și promovarea unui mediu favorabil
Producția de cercetare și de cunoaștere
Politica de răspuns la preocupările principale

5.1.1 Colectarea datelor
Lipsa persistentă a datelor dezagregate de gen afectează în mod
semnificativ vizibilitatea problemei și, prin urmare, împiedică
dezvoltarea unor politici sensibile la dimensiunea de gen.
Pentru a depăși acest lucru se recomandă:
•	Efectuarea unei analize extensive a practicilor
administrative actuale de colectare a datelor, în scopul
de a: cartografia datele dezagregate de gen disponibile,
identifica datele care lipsesc, de a identifica lacunele
în colectarea de date privind condițiile prealabile
legislative, politicle și resursele umane și de a oferi
recomandări pentru dezvoltarea practicilor curente;
•	Identificarea bunelor practici în colectarea de date
administrative și a factorilor favorabili, inclusiv
dispozițiile legislative și de politică și condițiile
preliminare legate de resursele umane;
•	Integrarea în totalitate a colectării datelor repartizate în
funcție de gen în practicile administrative obișnuite de
colectare a datelor;
•	Asigurarea că toate statisticile legate de armele de
calibru mic și armamentul ușor privind persoanele
fizice sunt colectate, compilate și prezentate astfel încât
să fie dezagregate pe sexe și alte caracteristici, cum ar
fi vârsta, dacă este important. Acest lucru ar trebui să
includă, dar fără a se limita la date dezagregate de gen
privind: victime și agresori în incidente legate de arme
de foc, victime și autorii violenței în familie comise cu
arme de foc, victime și agresorii altor tipuri de violență
comise cu arme de foc (violență penală, sexuală,
crimă organizată, școli, găști de tineri), proprietarii

și persoanele care au predat armele de calibru mic și
armamentul ușor în timpul campaniilor;
•	Încurajarea schimbului de experiență privind colectarea
de date între membrii comisiilor din domeniul armelor
de calibru mic și armamentului ușor în ESE și omologii
lor din alte țări;
•	În acest fel, poate fi încurajat un dialog mai larg între
producătorii de date și diverși utilizatori de date
(comisii din domeniul armelor de calibru mic și
armamentului ușor și alte instituții de stat, instituții de
promovare a egalității de gen, departamente statistice
în cadrul Ministerelor Afacerilor Interne, organizații ale
societății civile, instituții universitare și de cercetare,
organizații internaționale etc.);
•	În cooperare cu comisiile beneficiare din domeniul
armelor de calibru mic și armamentului ușor, să fie
dezvoltat un set unitar de date privind indicatorii
repartizați în funcție de gen care urmează să fie
colectate în mod regulat, să furnizeze date comparabile
la nivel regional pentru a monitoriza tendințele. Pe
baza acestuia, ar putea fi efectuată anual o monitorizare
privind armele de calibru mic și armamentul ușor și
dimensiunea de gen;
•	Furnizarea datelor dezagregate pe dimensiunea de gen
care ar putea servi drept indicatori pentru strategiile
de control al armelor de calibru mic și armamentului
ușor și a planurilor de acțiune, în scopul de a avansa
elaborarea de politici bazate pe dovezi care țin cont
de dimensiunea de gen. Pe baza acesteia, ar putea fi
elaborat anual un studiu de referință privind armele de
calibru mic și armamentul ușor și dimensiunea de gen;
•	Susținerea și extinderea practicilor existente de
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colectare a datelor pentru a asigura diversitatea
în abordări, a metodologiilor și surselor (cum ar
fi platforma online de Concentrare pe arme care
colectează date privind incidentele cu armele de foc din
Serbia și care este folosită pentru a analiza tendințele
în utilizarea armelor de foc în Serbia, sau urmărirea
fenomenului de femicid de către Rețeaua femeilor
împotriva violenței);
•	Ar trebui să fie îmbunătățită colectarea datelor cu
privire la violența împotriva femeilor, partenerului intim,
violența domestică și alte forme de violență bazate pe
gen, femicidul comis de arme de foc, inclusiv răspunsul
instituțional la violența domestică și bazată pe gen;
•	Atunci când datele sunt colectate, să se asigure faptul
că acestea surprind în totalitate utilizarea și utilizarea
abuzivă a armelor de calibru mic și armamentului ușor
legale și ilegale.

5.1.2 Dezvoltarea capacităŢilor și
promovarea unui mediu benefic
Constatările acestui raport indică în mod clar faptul că factorii
de decizie politică se confruntă cu provocări în integrarea
dimensiunii de gen și că recunoașterea insuficientă a legăturilor
dintre gen și armele de calibru mic și armamentul ușor conduce
la prioritizarea insuficientă în elaborarea politicilor. Pentru a
depăși acest lucru, se recomandă următoarele:

•	Desfășurarea evaluării necesităților comisiilor din
domeniul armelor de calibru mic și armamentului ușor
pentru elaborarea de politici bazate pe dovezi care țin
cont de dimensiunea de gen și, pe această bază, să fie
planificate activități personalizate combinate;
•	Organizarea de formare pentru factorii de decizie
politică în materie de egalitate de gen, analiza de gen,
legăturilor între dimensiunea de gen și armele de
calibru mic și armamentul ușor, violența în familie,
integrarea dimensiunii de gen și a standardelor
naționale și internaționale în acest domeniu;
•	Organizarea cursurilor de instruire privind integrarea
dimensiunii de gen în procesul bugetar și un proces
bugetar bazat pe rezultate pentru membrii domeniului
armelor de calibru mic și armamentului ușor ca un
instrument de facilitare a implementării angajamentelor
de gen și a strategiilor de control al armelor de calibru
mic și armamentului ușor în general;
•	Asigurarea unei participări echilibrate a femeilor și a
bărbaților ori de câte ori sunt organizate activități de
consolidare a capacităților;
•	Organizarea formărilor personalizate cu privire la
elaborarea politicilor bazate pe dovezi în domeniul
controlului armelor de calibru mic și armamentului
ușor pentru reprezentanții comisiilor din domeniul
armelor de calibru mic și armamentului ușor, cu un

accent deosebit pe dimensiunea de securitate umană și
aspectele privind egalitatea de gen;
•	Asigurarea transferului de cunoștințe privind legăturile
dintre gen și armele de calibru mic și armamentul ușor;
oportunitățile de învățare trebuie să includă schimbul
de informații și de experiență între comisiile din
domeniul armelor de calibru mic și armamentului ușor
și mecanismele de promovare a egalității între femei și
bărbați, ONG-uri de femei, experți și practicieni de gen;
•	Organizarea cursurilor de instruire privind statistica
dezagregată de gen pentru membrii comisiilor privind
armele de calibru mic și armamentul ușor și angajații
din departamentele de statistică;
•	Furnizarea de asistență experților comisiilor din
domeniul armelor de calibru mic și armamentului
ușor în elaborarea / revizuirea strategiilor de control
al armelor de calibru mic și armamentului ușor și a
planului de acțiune, în scopul de a facilita integrarea
perspectivei de gen în cadrul politicii privind armele
de calibru mic și armamentul ușor și pentru cei care au
început deja să extindă activitățile lor;
•	Organizarea asistenței individuale pe dimensiunea de
gen pentru membrii comisiilor din domeniul armelor
de calibru mic și armamentului ușor, în special pentru
membrii de rang înalt, pentru o perioadă mai lungă de
timp;
•	Organizarea cursurilor de instruire cu privire la aspectul
de gen al armelor de calibru mic și armamentului ușor
pentru alte părți interesate: instituții de promovare a
egalității între femei și bărbați, organizații ale societății
civile, în special organizațiile de femei, precum și
organisme de reglementare care să supravegheze
răspunsul instituțional;
•	Organizarea sesiunilor de informare cu privire la gen
și armele de calibru mic și armamentul ușor pentru
membrii parlamentelor, în special al Comisiei pentru
securitate și Comisia pentru egalitatea de gen, dar și a
altor factori de decizie relevanți din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne inclusiv punctele de contact ce
vizează dimensiunea de gen.

5.1.3 Managementul cercetării și
cunoștinŢelor
•	Perspectiva de gen trebuie să fie integrată în mod
consecvent și vizibil în toate activitățile de cercetare
și produse conexe cunoașterii domeniului armelor de
calibru mic și armamentului ușor, în special în studiile
privind impactul proliferării armelor de calibru mic
și armamentului ușor asupra societăților, socialul și
dezvoltarea care sunt luate în considerare în mai multe
strategii privind armele de calibru mic și armamentul ușor;
•	Elaborarea și utilizarea unor orientări metodologice
practice acest scop;

Recomandări

•	La planificarea, elaborarea și implementarea
cercetărilor și studiilor legate de armele de calibru mic
și armamentul ușor, părțile interesate cu expertiza în
materie de egalitate de gen trebuie să fie implicate încă
din faza inițială;
•	Atunci când sondajele de opinie privind armele de
calibru mic și armamentul ușor sunt întocmite, acestea
ar trebui să fie elaborate pentru a capta aspectele de gen
ale problemei anchetate și toate datele ar trebui să fie
dezagregate de gen și prezentate în consecință;
•	Cercetarea elaborată trebuie să fie disponibilă pe scară
largă și utilizată pentru a informa procesul de elaborare
a politicilor.

5.1.4 Răspunsul politic la
preocupările principale
Constatările din acest raport indică faptul că răspunsurile
politice la principalele preocupări legate de gen au fost foarte
reduse în regiunea ESE. Din moment ce este necesară o
abordare adaptată și o abordare de conștientizare a contextului
pentru a trata în mod eficient și durabil aceste modele,
această secțiune nu intenționează să furnizeze recomandări
specifice, ci mai degrabă să sublinieze prioritățile generale.
Câteva observații generale, în primul rând cele care se referă
la colectarea de date și participarea echilibrată a femeilor și a
bărbaților în elaborarea politicilor sunt transversale în acest
sens.
Efectele diferențiate ale armelor de calibru mic și
armamentului ușor asupra femeilor și bărbaților

•	Inițierea cercetărilor suplimentare pentru a capta
mai complet și într-o manieră mai nuanțată modul
în care egalitatea de gen servește drept temei pentru
diferențierea riscurilor armelor de calibru mic și
armamentului ușor și efectelor asupra femeilor și
bărbaților, fetelor și băieților. Cercetarea nu ar trebui
să abordeze doar evenimente fatale, dar, de asemenea,
utilizarea abuzivă a armelor de foc în alte forme de
violență (psihologică, sexuală etc.),
•	În afară de a fi integrate în cadrul politicii armelor de
calibru mic și armamentului ușor, aceste rezultate ar
trebui să fie utilizate pentru a informa alte politici:
strategii de securitate națională, strategii ale poliției
în folosul comunității, strategii pentru promovarea
egalității de gen, strategii de combatere a violenței în
familie, strategii pentru tineret și să fie propuse măsuri
adecvate.

Violența domestică

•	În ceea ce privește răspunsul legislativ din domeniul
armelor de calibru mic și armamentului ușor la violența
în familie, privind reglementarea posesiunii civile, ar
trebui întreprinsă o evaluare aprofundată pentru a
verifica eficacitatea răspunsului juridic și instituțional
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pentru restricționarea accesului la arme de foc în
contextul violenței în familie și violenței comise de
partenerul intim. În acest sens, ar trebui să fie analizate
practici de păstrare și depozitare în siguranță în cadrul
violenței domestice;
•	Bazat pe aceasta, o propunere informată de reformă
legislativă ar trebui să fie depusă și noi măsuri adoptate,
care să vizeze natura specifică de gen a violenței
domestice așa cum este stipulat în standardele
Convenției de la Istanbul;
•	Pe baza acestei analize, ar trebui elaborate recomandări
cu privire la modul în care să crească coerența în
răspunsul legislativ și de politică la riscurile induse de
prezența armelor de foc în contextul familial, cu accent
special pe practicile de prevenire;
•	Ar trebui să se stabilească legături mai puternice
între cadrul legislativ al armelor de calibru mic și
armamentului ușor și legile care reglementează violența
în familie și violența comisă de partenerului intim;
•	Practicile utilizate deja în regiune, cum ar fi analiza
fatalității violenței domestice, ar trebui să fie extinse
în scopul unei mai bune identificări a lacunelor în
răspunsul legislativ și instituțional și pentru a propune
modificări;
•	Atunci când politicile în acest domeniu sunt în curs de
elaborare ar trebui încurajată o abordare bazată pe
colaborare cu organizația femeilor care se preocupă de
violența în familie.

Dimensiunea de gen și cererea pentru arme de calibru mic
- masculinitatea

•	Cartografierea extensivă a programelor care vizează
reducerea violenței legate de arme de foc în rândul
bărbaților tineri ar trebui întreprinse;
•	În baza acestora, trebuie să fie dezvoltate și testate
programe specifice și contextualizate care se adresează
tinerilor;
•	Inițierea cercetărilor suplimentare cu scopul de a aduce
o perspectivă în condiționarea socială și culturală a
comportamentelor masculinității și asumarea de riscuri
în ceea ce privește armele de foc, precum și canale
sociale și culturale pentru această condiționare;
•	Studii specifice și preocupări politice ar trebui să fie
dedicate expunerii tinerilor la violența armelor de foc și
factorii care generează un comportament care implică
asumarea riscurilor.

Atitudini privind dimensiunea de gen și procesul politic

•	Cartografierea și abordarea factorilor sociali, culturali
și instituționali care împiedică participarea femeilor la
elaborarea politicilor ar trebui să fie incluși în cadrul
politicii privind armele de calibru mic și armamentul
ușor;
•	Asigurarea că femeile și organizații ale femeilor în
special, precum și instituții privind egalitatea de gen
sunt implicate în elaborarea cadrului legislativ și de
politici al armelor de calibru mic și armamentului ușor.
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6 Anexe
6.1	Anexa 1: Lista documentelor analizate
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Document
Legea cu privire la arme

Legea cu privire la egalitatea de gen în Albania

Legea cu privire la măsurile împotriva violenței în relațiile familiale

Albania

Strategia națională privind egalitatea de gen și reducerea violenței în familie
Legea cu privire la arme și muniții, cantonul Herțegovina-Neretva

Legea cu privire la dobândirea, deținerea și transportarea armelor în cantonul Sarajevo

Legea cu privire la dobândirea, deținerea și transportarea armelor în cantonul Bosnian-Podrinje
Gorazde
Legea cu privire la dobândirea, deținerea și transportarea armelor în cantonul Posavina
Legea cu privire la arme și muniții în cantonul Tuzla

Legea cu privire la arme și muniții în cantonul Una-Sana

Legea cu privire la dobândirea, deținerea și transportarea armelor în cantonul Zenica Doboj

Strategia pentru controlul armelor de calibru mic și armamentului ușor în Bosnia și Herțegovina
și planul de acțiune 2013-2016

Bosnia și
Herțegovina

Strategia pentru controlul armelor de calibru mic și armamentului ușor în Bosnia și Herțegovina
și planul de acțiune 2016-2020
Legea cu privire la egalitatea de gen

Planul de acțiune privind dimensiunea de gen 2013-2017

Strategia de prevenire și combatere a violenței în familie 2013-2017 2011
Legea cu privire la arme

Controlul armelor de calibru mic și armament ușor la nivel național și Strategia de colectare și
Planul de acțiune 2013-2016
Legea cu privire la egalitatea de gen
Programul pentru egalitatea de gen

Kosovo

Programul împotriva violenței în familie și planul de acțiune 2011-2014
Legea poliției

Legea privind privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă
Strategia națională privind egalitatea de gen

Legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie

Republica Moldova

Legea cu privire la arme

Strategia privind controlul și reducerea armelor de calibru mic și armament ușor și a amunițiilor
și Planul de acțiune 2013-2018
Legea cu privire la egalitatea de gen

Legea cu privire la protecția împotriva violenței domestice

Protocolul privind Acțiunile, Prevenirea și Protecția împotriva violenței domestice
Planul de acțiune pentru realizarea egalității de gen 2013-2017

Muntenegru
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
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Document
Legea cu privire la arme și muniții

Strategia privind controlul armelor de calibru mic și armament ușor 2010 - 2015
Legea cu privire la egalitatea de gen

Strategia națională pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor în familie și în
relațiile cu partenerul intim 20120-2015
Strategia națională pentru egalitatea de gen și Planul de acțiune 2016-2020

Protocolul special privind conduita ofițerilor de poliție în cazuri de violență domestică șiviolența
împotriva femeilor comisă de partenerul intim în Serbia

Republica Serbia

Programul privind protecția femeilor împotriva violenței domestice și violenței comise de partenerul intim și a altor forme de violență bazate pe gen în AP Voivodina 2015-2020
Legea cu privire la arme

Strategia Națională privind controlul armelor de calibru mic și armament ușor
Lege privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
Strategia privind egalitatea de gen pentru 2013-2020

Fosta Republică
Iugoslavă a
Macedoniei

6.2	Anexa 2: Lista persoanelor intervievate
În ordine alfabetică
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Andrijana Covic, asociat Drepturile omului, Protectorul cetățenilor - Ombudsmanul Provinciei Autonome Voivodina

Besnik Sallahu, șef al Sectorului pentru Interpol - ILECU- Pristina, Direcția Cooperare Internațională în Statul de Drept
Bobana Macanovic, Director Executiv, Centrul de femei autonome

Dusko Ivanov, Consilier de stat pentru afaceri juridice în cabinetul secretarului de stat în Ministerul Afacerilor Interne
al Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei
Ermin Pesto, ministru adjunct, Ministerul Securității din Bosnia și Herțegovina

Lenjani, Z. Basri, Dr., Directorului Spitalului de Urgență din Pristina, specialist în domeniul medicinii de urgență,

Marina Iles, Ofițer superior pentru egalitatea de gen, Secretariatul Provincial pentru Politica Socială, Demografie și
Egalitatea de gen,
Mensur Hoti, șef al Comisiei Naționale SALW din Kosovo, director al Departamentului de Siguranță Publică

Mladen Markovic, președinte al Comisiei SALW din Muntenegru, Ministerul de Interne / Departamentul de poliție,
inspector șef de poliție
Miljko Simovic, Președinte al Consiliului SALW din Republica Serbia, Asistentul șefului Departamentului de
Administrație, Direcția de Poliție
Tanja Ignjatovic, coordonator de program, Centrul de femei autonome
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6.4	Anexa 4: Chestionar
1. Date generale
2015

2014

2013

2012

2011

Număr total al
incidentelor legate
de arme de foc¹
Numărul incidentelor
legate de arme de foc
care implică arme de
foc deţinute legal
Numărul incidentelor
legate de arme de foc
care implică arme de
foc deţinute ilegal
Numărul incidentelor
legate de arme de
foc care au cauzat
decese

1 Incidentele legate de arme de foc cuprind¹: omor, omor în circumstanțe agravante, tentativa de omor, suicid, tentativa de sinucidere, provocarea pericolului general, focuri de armă în public, deținerea neautorizată, controlul sau deținerea de arme, utilizarea armelor sau a unui instrument periculos,
violența domestică.

2. Date dezagregate în funcŢie de gen

2015

Autorii incidentelor
legate de arme de foc
Victimele omuciderilor
premeditate¹
Victimele omuciderilor
premeditate în incidente
legate de arme de foc
Deţinătorii de arme de
foc
Numărul de autorizaţii
emise pentru
achiziţionarea armelor
de foc

femei

bărbaţi

2014
femei

bărbaţi

2013
femei

bărbaţi

2012
femei

bărbaţi

2011
femei

bărbaţi
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2015

Numărul de autorizaţii
emise pentru a purta
armele de foc

Women

Men

2014
Women

Men

2013
Women

Men

2012
Women

Men

71

2011
Women

Numărul de persoane
ucise de către
partenerul lor intim²
Numărul de persoane
ucise de către partenerul
lor intim cu arme de foc
Numărul de persoane care
au predat arme de calibru
mic și armament ușor în
timpul campaniilor de
colectare
¹	Omuciderea premeditată este definită ca moartea provocată ilegal intenționat de o persoană asupra unei alte persoane (UNODC). Pentru explicații
suplimentare, vă rugăm să consultați https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/IHS%20methodology.pdf
²	Partenerul intim se poate referi la: soț / soție, fostul soț / fosta soție, partener / fostul partener, prieten / prietenă, fostul iubit / fosta iubită.

femei

bărbaţi

Membrii comisiilor privind armele de calibru mic și armament ușor

2015
Numărul de cereri
privind achiziţionarea
armei de foc respinse
Numărul de cereri
privind achiziţionarea
armei de foc respinse
din motive legate de
violenţa domestică

2014

2013

2012

2011

Men

72
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3. Gen și vârstă
2015
Autorii de gen masculin ale incidentelor legate de arme de foc în
funcţie de vârstă
15-29
30-44
45-60
60+

2015
Victimele de gen masculin ale incidentelor legate de arme de foc în
funcţie de vârstă
15-29
30-44
45-60
60+

2015
Autorii de gen feminin ale incidentelor legate de arme de foc în
funcţie de vârstă
15-29
30-44
45-60
60+

2015
Victimele de gen feminin ale incidentelor legate de arme de foc în
funcţie de vârstă
15-29
30-44
45-60
60+
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6.5	Anexa 5: Lista de figuri, tabele și casete
Figuri

Tabele

Figura 1: P
 rocentajul de bărbați și femei victime ale
omuciderilor, și procentajul de bărbați și femei
condamnați pentru omucideri intenționate

Tabelul 1: Victimele omuciderilor premeditate, în funcție de gen

Figura 3: P
 rocentajul victimelor de sex masculin și
feminin ale omuciderilor intenționate

Tabelul 3: Numărul de persoane ucise de către partenerul lor
intim, în funcție de gen

Figura 2: R
 ata de omucideri prin mecanisme estimată de
OMS (2012)

Figura 4: R
 ata omuciderilor: Media pentru anii 20072012

Figura 5: A
 utorii incidentelor legate de arme de foc în
funcție de gen, 2015

Figura 6: V
 ictimele omuciderilor intenționate în incidente
legate de arme de foc în funcție de gen
Figura 7: P
 onderea omuciderilor legate de arme de foc în
totalul omuciderilor în funcție de gen
Figura 8: P
 onderea omuciderilor partenerului intim în
numărul total de omucideri în funcție de gen
Figura 9: P
 onderea femicidulului partenerului intim
comis cu arme de foc

Figura 10: F
 recvența evoluției letale în funcție de tipul
incidentului - Serbia
Figura 11: Deținerea armei de foc în funcție de gen

Figura 12: A
 utorii și victimele de gen masculin a
incidentelor legate de arme de foc în funcție
de vârstă în Albania, Kosovo, Bosnia și
Herțegovina și Fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei

Figura 13: C
 are este principalul motiv pentru care
gospodăria Dvs. NU ar alege să dețină o armă
de foc? - "Nu-mi plac armele în general"

Tabelul 1a: Autorii incidentelor legate de arme de foc, în funcție
de gen
Tabelul 2: Victimele incidentelor legate de arme de foc, în
funcție de gen
Tabelul 4: Femicidul partenerului intim în Serbia

Tabelul 5: Bosnia și Herțegovina: Numărul de autorizații emise
pentru achiziționarea armelor de foc
Tabelul 6: Preocupările pe dimensiunea de gen în obiectivele
strategiilor privind armele de calibru mic și
armamentul ușor și a planurilor de acțiune
Tabelul 7: Răspunsurile politice în strategiile privind armele
de calibru mic și armamentul ușor la principalele
preocupări de politică

Casete

Caseta 1. Împușcările în masă, violența domestică și siguranță
comunitară în Serbia

Caseta 2. Responsabilii de aplicare a legii și violența domestică
Caseta 3. Suicidul și arme de foc
Caseta 4. Inițiative emergente

Caseta 5. Datele dezagregate de gen

Caseta 6. Strategiile de protecție împotriva violenței în familie și
a armelor de calibru mic și armamentului ușor
Caseta 7. Încadrarea violenței

Caseta 8 Alte motive de preocupări legislative - limita de vârstă
pentru acordarea autorizației

i Interviu telefonic cu Ermin Pesto, ministru adjunct, Ministerul Securității din Bosnia și Herțegovina, 5 octombrie 2016.
ii Interviu telefonic cu Marina Iles, Ofițer superior pentru egalitatea de gen, Secretariatul Provincial pentru Politica Socială, Demografie și Egalitatea de gen,
22 septembrie 2016.
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