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1 Martie- Ziua „Zero Discriminare”
Natalia Șeremet · Friday, March 1st, 2019

Ziua „Zero Discriminare” este marcată în fiecare an la data la 1 Martie, de la
oficializarea acesteia în 2014 la inițiativa ONU.
Toată lumea poate avea un rol în eliminarea discriminării şi poate încerca să facă
diferenţa, într-o măsură mai mare sau mai mică. Campania #ZeroDiscrimination
(#ZeroDiscriminare) este oportunitate de a solicita oamenilor de pretutindeni să
promoveze şi să sărbătorească diversitatea, toleranţa şi incluziunea şi să acționeze
împreună pentru a pune capăt discriminării.
În ceea ce priveşte Republica Moldova, spre regret problema discriminării există.
Acest fapt este confirmat atât de sondajele efectuate, cât și de statistica Consiliului
pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii (CPEDAE), care
relevă un număr crescând al plângerilor în care a fost constatată discriminarea.
Numeroase organizaţii non-guvernamentale promovează activ această cauză prin
diferite activităţi, pentru a evidenţia dreptul fiecărei persoane de a trăi în deplină
demnitate, indiferent de vârstă, gen, orientare sexuală, naţionalitate, origine etnică,
limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau
orice alt criteriu similar.
CRJM contribuie activ la respectarea principiului egalității și nediscriminării și în
scopul sporirii nivelului de informare a societăţii la acest capitol a efectuat anterior
mai multe analize, printre care:
Discriminarea Cum să o recunoaștem și cum să ne protejăm împotriva ei?;
Ghid în domeniul nediscriminării pentru practicieni;
Prevenirea discriminării în relațiile de muncă;
Analiza compatibilităţii legislaţiei din Republica Moldova cu standardele europene în
domeniul egalităţii și nediscriminării
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