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Republica Moldova, Chişinău - 2005

1999–2004

1. Cuvînt de introducere din partea
Preşedintelui Senatului GenderDoc-M
2. Cuvînt de introducere din partea
Directorului Executiv GenderDoc-M
3. Prezentarea Centrului GenderDoc-M
4. Descrierea proiectelor
5. Finanţe
6. Echipa (staff-ul şi voluntarii)

În prezent toate serviciile „GenderDoc-M” sînt acordate gratis. Donaţia
Dumneavoastra ar putea ﬁ esenţială pentru menţinerea şi dezvoltarea lor şi poate
ﬁ făcută la oﬁciul „GenderDoc-M” sau prin transfer bancar. Mulţumim!
INFORMAŢIE BANCARĂ:
Pentru: Centru de Informaţii „GenderDoc-M”
Banca: JSCB „Mobiasbancă” S.A., SWIFT MOBBMD22
Numărul contului în lei: 22244004982226
Numărul contului în dolari SUA: 890-0068-159 Bank of New York,
NY, SWIFT: IRVTUS3N for /22248008401435/
Numărul contului în euro: 4008866592, Commerzbank, Frankfurt
/ M, SWIFT: COBADEFF for /22244009781435/
Înainte de a face donaţia puteţi consulta contabilul nostru la numărul de telefon 54-40-54.

5ani

raport de activitate

3

Moldova - o ţară mică, situată în inima marii Europe, care astăzi trăieşte nu cele mai
bune timpuri. Noi tindem spre schimbări, dezvoltăm democraţia şi libertatea şubredă,
suntem în căutarea unei idei naţionale şi autoidentităţii. Şi, sigur că, la fel ca şi vecinii
noştri, tindem să devenim membri a marii familii europene. În decursul procesului de
dezvoltare e important să ţinem cont că societatea noastră trebuie să se bazeze pe valorile libertăţii şi toleranţei, drepturilor omului, democraţiei şi primordialităţii legii. Cultivarea şi apărarea acestor valori este un lucru important atît pentru stat şi societate, cît
şi pentru fiecare cetăţean al Moldovei în parte. Vă propunem atenţiei o scurtă descriere
a aportului adus de „GenderDoc-M” în formarea societăţii tolerante moldoveneşti, care
respectă drepturile individuale a fiecăruia, chiar şi a celui mai „mic” cetăţean.
Maxim Anmeghichean
Directorul Centrului „GenderDoc-M”

Sunt mândru de faptul că în mai 1998, în pofida prejudecăţilor referitoare la gay şi
lesbiene care dominau pe atunci societatea, am reuşit să înregistrez oficial organizaţia
obştească, iar mai târziu şi revista „Zercalo”, care în anii următori aveau să lupte
pentru drepturile minorităţilor sexuale din Moldova. Desigur că fără oamenii care
au susţinut iniţiativa, totul ar fi rămas doar pe hârtie. Astăzi centrul de informaţii
„GenderDoc-M” este o organizaţie obştescă în plin sens a cuvântului. Graţie calităţilor
profesionale de nivel înalt ale membrilor consiliului de conducere, personalului şi ale
voluntarilor, mişcarea LGBT din ţara noastră a devenit una dintre cele mai colorate şi
puternice în spaţiul post-sovietic. În prezent, indiferent cât de mult se vor strădui homofobii de la putere şi clericii să limiteze drepturile şi libertăţile unei zecimi din populaţia
ţării, nu le va reuşi. Cred că în curând va veni timpul când şi minorităţile sexuale din
Moldova vor putea respira liber şi din tot pieptul.
Alexei Marcicov,
preşedintele centrului „GenderDoc-M”

1999–2004

Centrul de Informaţii „GenderDoc-M” este o organizaţie
neguvernamentală, non-profit, înregistrată la Ministerul Justiţiei al
Republicii Moldova la 8 mai 1998. Este unica organizaţie din Republica
Moldova care apără drepturile minorităţilor sexuale.
Centrul a fost creat pentru acumularea, păstrarea, prelucrarea şi
răspîndirea informaţiei referitor la problematica gender, însă în scurt
timp a început să ofere şi alte servicii pentru comunitatea minorităţilor
sexuale din Moldova.
În prezent, datorită muncii depuse de angajaţii şi voluntarii Centrului
şi susţinerii acordate de parteneri şi finanţatori, GenderDoc-M este
una dintre cele mai puternice organizaţii în domeniul promovării
drepturilor comunităţii LGBT în spaţiul ex-sovietic, recunoscută la
nivel naţional şi internaţional.
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Viziunile noastre
Viziunea asupra lumii:
1.

O societate în care gay-ii, lesbienele, bisexualii şi transsexualii sînt o parte integrantă a ei,
vizibilă şi cu drepturi egale.

Viziunea internă (organizaţională):
1.
2.
3.

O organizaţie care ar răspunde la necesităţile comunităţii gay-lor, lesbienelor, bisexualilor,
transsexualilor şi ale societăţii în general;
Un centru de resurse pentru ONG-urile care lucrează cu comunitatea LGBT în statele post-sovietice;
O organizaţie cu autoritate care să facă lobby cu succes pentru LGBT în cadrul structurilor
guvernamentale şi neguvernamentale la nivel naţional şi internaţional.

Misiunea noastră:
Integrarea lesbienelor, gay-lor, bisexualilor şi transsexualilor în societate prin intermediul promovării intereselor comunităţii, prin oferirea de servicii informaţionale,
sociale, psihologice, medicale, juridice şi altele şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu statul şi structurile publice la nivel naţional şi internaţional.

1999–2004

Valorile noastre
În „Zercalo”
gayii s-au văzut doar pe ei înşişi
La Chişinău a apărut prima revistă despre problemele relaţiilor de gen. Cei mai
recunoscători cititori s-au dovedit a fi
reprezentanţii minorităţilor sexuale.

•

Calitatea înaltă a lucrului efectuat şi a serviciilor
prestate, axată pe responsabilitatea socială în
faţa comunităţii gay-lor, lesbienelor, bisexualilor
şi transsexualilor şi a societăţii în ansamblu;
• Abordarea individuală a lucrului cu comunitatea LGBT;
• Perceperea şi acceptarea diversităţii, egalităţii,
umanismului şi prioritatea valorilor umane;
• Spirit de echipă, atitudine democratică în luarea
deciziilor, creşterea profesională, devotament
faţă de misiunea, scopul şi sarcinile organizaţiei.

După cum ne-au informat la Centru, au
apărut deja primele reacţii la publicaţie.
Pentru mulţi cititori apariţia unei reviste
cu un conţinut atît de specific a fost
neaştepatată. Într-adevăr, în revistă este
rezervat un spaţiu destul de mare problemelor SIDA, narcomaniei, prostituatelor, tinerilor cu un comportament
imoral, precum şi homosexualilor.
1. Fiecare persoană are drepturi egale, inclusiv civile,
Însă tonalitatea discuţiei cu care
politice, sociale, economice şi culturale indiferent de
se adresează jurnaliştii cititorilor
orientarea
sexuală sau identitatea gender;
este diferită de cea pe care o
2. Nimeni nu are dreptul de a discrimina şi trata înjositor o
cunoaştem din publicaţiile cu
persoană doar pentru că are o altă orientare sexuală sau o
caracter pornografic. Abordaaltă
identitate gender;
rea problemelor menţionate
3. O funcţie importantă a statului este preîntîmpinarea
mai sus nu pune în evidenţă
discriminării, violenţei, înjosirii şi lezării demnităţii pe criterii
aspectele senzaţionale, ci
de orientare sexuală sau identitate gender, iar în caz de comitere
reprezintă un motiv pentru
a acestor infracţiuni statul trebuie să aplice pedeapsa cuvenită;
o discuţie serioasă despre
4.
Statul, societatea civilă şi mass-media trebuie să informeze
relaţiile sexuale.
opinia publică în mod regulat şi obiectiv despre diferite aspecte
ale orientării sexuale şi a identităţii gender;

Noi considerăm că

„Novoe Vremea”, nr.3,
25 decembrie 1998
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5. Dreptul la acces egal la muncă, studii, protecţie a sănătăţii, servicii sociale
trebuie garantat de stat tuturor cetăţenilor, indiferent de orientarea lor sexuală
sau identitatea gender;
6. Statul trebuie să recunoască din punct de vedere legislativ existenţa
parteneriatelor de acelaşi sex şi să apere drepturile lor referitor la viaţa în cuplu
şi gospodărirea în comun.

Obiectivele noastre strategice pentru anii 2004-2006
1.

Să contribuim la schimbarea atitudini negative a societăţii şi scăderea nivelului de discriminare a comunităţii gay-lor, lesbienelor, bisexualilor şi transsexualilor;

2.

Să contribuim la învingerea fricii şi a conflictelor intrapersonale ale gay-lor şi lesbienelor în procesul de autoidentificare;

3.

Dezvoltarea şi adaptarea informaţiei şi serviciilor care să acopere necesităţile gay-lor şi lesbienelor din provincie;

4.

Prevenirea răspîndirii HIV/SIDA şi BTS (boli cu transmitere sexuală) în rîndul gay-lor, lesbienelor şi bisexualilor.
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PROGRAME
PROGRAMUL INFORMAŢIONAL
Scopul:

informarea obiectivă a societăţii despre orientarea sexuală şi identitatea gender.

Serviciile programului:
•
Biblioteca „GenderDoc-M” (cărţi, casete video, DVD, ediţii periodice);
•
Editarea revistei pentru LGBT „Zercalo”;
•
Editarea buletinului „Dialog”;
•
Editarea cărţilor şi altor materiale informative;
•
Site-ul www.gay.md;
•
Concurs de creaţie pentru jurnalişti;
•
Monitorizarea presei;
•
Activităţi de instruire (training-uri, seminare, conferinţe);

PROGRAMUL DE ASISTENŢĂ PSIHOLOGICĂ ŞI SOCIALĂ
Scopul: crearea unui mediu inofensiv pentru integrarea socială a comunităţii LGBT.
Serviciile programului: Reţeaua psihologilor
„Pentru toleranţă, diversitate şi comunicare fără violenţă”

Opinii

•
•
•
•

Întîlniri tematice;
Publicarea unui ghid teoretico-practic de lucru cu grupurile social-vulnerabile;
Training-uri de dezvoltare profesională cu participarea experţilor internaţionali;
Formarea opiniei publice.

Serghei Ostaf,
director executiv CREDO:
„GenderDoc- M” este o organizaţie dinamică, în proces de dezvoltare, care ştie exact ce anume trebuie să
facă pentru beneficiarii săi, care lucrează profesionist, utilizînd mai multe strategii de lucru, ceea ce nu poate
fi decît în folosul grupului-ţintă. Este o organizaţie care abordează în mod serios dezvoltarea structurilor
democratice, avînd o percepere foarte clară a activităţii pe care o desfăşoară: ea există pentru beneficiarii săi.
„GenderDoc- M” are contacte cu organizaţii similare de peste hotare şi o imagine pozitivă în Moldova. Apreciez curajul de activa într-un domeniu dificil de înţeles pentru publicul larg din Moldova.”

1999–2004

Consilierea psihologică pentru LGBT
•
•

Consilierea psihologică individuală (în oficiu);
Consilierea psihologică la distanţă
(prin intermediul poştei electronice,
corespondenţei, articolelor din „Zercalo”);
• Consilierea în grup;
• Activităţi de informare şi publicarea materialelor despre aspectele psihosociale ale orientării sexuale.

„Legea tolerează,
iar mulţimea torturează”
„Aproape pe tot teritoriul fostei Uniuni Sovietice predomină homofobia.
- Deci, Republica Moldova nu este o
excepţie.

Animaţia psihosocială

- Da, există multe acţiuni criminale, gayii
sînt maltrataţi, uneori, mortal... Acest
lucru îl fac aşa-zişii „remontniki”. Iar pe
locul doi se află şantajul. Amatorii ambelor „plăceri” se simt foarte degajaţi...

•

Ateliere de lucru pe tema sexualităţii cu grupuri de persoane de orientare sexuală diferită;
• Forum teatral;
• Trainig-uri de dezvoltare profesională;
• Video social;
• Alte forme de comunicare socială.

- În opinia Dvs., care este cauza
acestei antipatii profunde?
- Ea vine din secolele trecute şi îşi
are cauzele ei. Astăzi ştiinţa nui mai etichetează de la naştere
pe homosexualii adevăraţi
drept „perverşi”, însă ce rost
are? Sute de tineri înrăiţi
caută jertfe pe care să-şi
verse furia şi nu le pasă
pe cine lovesc – pe homosexuali sau, să zicem, pe
oamenii cu două capete.”

Svetlana Bondariova
„AiF”- M, nr.50 (133),
decembrie 1998

•
•

PROGRAMUL DE SĂNĂTATE
Scopul: să contribuim la promovarea unui mod
de viaţă sănătos în comunitatea LGBT şi la adoptarea unei politici în domeniul protecţiei sănătăţii,
care ar corespunde intereselor comunităţii.
Serviciile programului:

Prevenirea HIV/SIDA şi altor BTS

Consultări individuale în problemele sănătăţii sexuale;
Distribuirea mijloacelor de protecţie în cadrul
comunităţii (prezervative şi lubrifianţi);
• Informarea comunităţii despre HIV/SIDA şi alte
BTS, despre metodele şi formele de protecţie;
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Sănătatea LGBT
•
•
•

Consultări medicale individuale;
Informarea societăţii despre diverse aspecte ale modului de viaţă sănătos;
Intervenţii speciale (alcoolism, fumat, etc.).

Advocacy
•

•

Contribuirea la adoptarea politicii în domeniul sănătăţii, care să
corespundă intereselor comunităţii gay-lor şi lesbienelor, cooperarea cu structurile guvernamentale corespunzătoare;
Dezvoltarea capacităţilor profesionale ale reţelei angajaţilor din
sfera medicală care oferă servicii comunităţii LGBT.

PROGRAMUL JURIDIC
Scopul: lobby pentru interesele comunităţii LGBT la nivel naţional şi
internaţional şi acordarea de consultaţii juridice.
Serviciile programului:
•
•
•
•

Consultaţii juridice pentru comunitatea LGBT;
Monitorizarea legislaţiei Republicii Moldova în privinţa drepturilor LGBT;
Instruirea juridică şi informarea comunităţii LGBT;
Lobby pentru interesele comunităţii LGBT la nivel naţional şi internaţional.

Opinii

Предотвращение ВИЧ/СПИДа среди сообщества геев и лесбиянок

Ştefan Gheorghiţă,
directorul Centrului SIDA:
„Am efectuat în colaborare cu „GenderDoc- M” nişte investigaţii de laborator la HIV/SIDA ,boli transmise
pe cale sexuală şi hepatită şi am avut nişte rezultate care pot fi utilizate în practică. Apreciez activităţile
organizaţiei, cum sînt editarea de pliante, buletine şi alte materiale informative despre problemele
comunităţii cu care lucrează, precum şi activitatea de profilaxie şi prevenire a HIV/SIDA şi a bolilor transmise pe cale sexuală, desfăşurată împreună cu Centrul SIDA şi am o imagine pozitivă despre ceea ce face
„GenderDoc- M”.

1999–2004

„Gayii ies din ilegalitate”
„Am auzit că reprezentanţii minorităţilor
sexuale din Moldova sînt pe punctul de a-şi
crea propriul partid?”
Zvonurile sînt cam exagerate. În realitate,
pe data de 17 ianuarie curent a vut loc
adunarea reprezentanţilor minorităţilor
sexuale din capitală, care a evoluat în
conferinţa de constituire a mişcării
obşteşti a gayilor şi lesbienelor din
Moldova. Deocamdată nimeni nu
poate spune cîte persoane de orientare sexuală netradiţională sînt în
republică. Chiar dacă pedeapsa
penală pentru relaţiile homosexuale a fost anulată, atitutidinea
multor concetăţeni rămîne a fi
intolerantă.
Membrii mişcării consideră
că obiectivul lor primirdial
este stabilirea unor relaţii
normale între majoritatea
şi minoritatea sexuală, lucru afirmat şi în adresarea cître opinia publică a
republicii.
„AiF”- M, nr.4 (139),
ianuarie 1999
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Cinci ani cu GenderDoc-M
Boris Balaneţchii,
Coordonator al programului „Sănătate”
Lucrez de trei ani la „GenderDoc-M” în calitate de coordonator al programului „Sănătatea LGBT” care include activitatea de profilaxie a HIV/SIDA şi
BTS, precum şi problemele de sănătate generală a comunităţii LGBT.
Am început să lucrez în organizaţie în calitate de voluntar. Cînd am venit în organizaţie
nu exista un program dezvoltat al profilaxiei HIV şi BTS. Periodic, cînd primeam
donaţii de prezervative şi lubrifiante de la organizaţiile-parteneri de peste hotare, acestea erau împărţite persoanelor care veneau la evenimentele organizate de Centru. Nu erau publicate materiale speciale care să ofere mai multă informaţie grupului-ţintă despre necesitatea practicării sexului protejat şi folosirea prezervativului.
Conform mini-sondajului realizat în 2000, doar 40% dintre cei chestionaţi practicau sexul
protejat, însă, de regulă, din cînd în cînd. În acea perioadă în republică răspîndirea infecţiei
HIV avea loc în mare măsură în rîndul consumatorilor de droguri intravenoase, fără a se
acorda suficientă atenţie profilaxiei HIV în rîndul altor grupuri vulnerabile. De aceea era necesar de a pune la punct activitatea în domeniul profilaxiei transmiterii HIV pe cale sexuală.
Atunci „GenderDoc-M” era unica organizaţie care lucra cu comunitatea gaylor şi lesbienelor din republică. Luînd în considerare experienţa altor state, unde creşte rapid
numărul celor infectaţi cu HIV în rîndurile persoanelor care practică relaţii homosexuale, în cadrul organizaţiei s-a luat decizia de a realiza activităţi de profilaxie a HIV
în rîndul homosexualilor din Moldova. La începutul lui 2002 organizaţia avea deja instrumentele necesare pentru a începe lucrul în acest domeniu: au fost stabilite contacte cu alte organizaţii neguvernamentale şi guvernamentale, exitstau exemple de
activitate în acest domeniu ale altor organizaţii care lucrau cu grupul LGBT (materiale informative, cercetări, etc.), însă nu existau resurse umane suficiente.
Am studii medicale superioare. Cînd am venit prima dată în organizaţie, mi-a plăcut foarte
mult atmosfera. Mă simţeam ca acasă. Doream să-i ajut cu ceva pe oamenii care lucrează
aici. A început să mă intereseze ceea ce se întîmpla în organizaţie, apoi am decis să fiu voluntar şi să mă ocup de problemele profilaxiei infecţiei HIV în comunitatea LGBT. Apoi a
urmat o perioadă de învăţare, deoarece nu aveam deprinderi de lucru într-o organizaţie
neguvernamentală. Mi-a plăcut lucrul pe care-l făceam. La început realizam activităţile mai
puţin complicate, mergeam la diferite training-uri de care aveam nevoie pentru avansare
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profesională. Prima sarcină mai importantă
care mi-a revenit a fost acordarea suportului
în organizarea unui seminar pentru comunitatea LGBT şi testării pentru HIV care a
avut loc în cadrul primului Pride din 2002.
Treptat, activitatea de profilaxie a HIV se
extindea şi se dezvolta. În vara lui 2002 cu
Nu e mai puţin îngrozitor faptul pentru un
suportul Corpului păcii SUA în Republica
om să se nască homosexual. O eroare a naMoldova pentru prima dată au fost publiturii şi... băiatul se transformă într-un paria.
cate pliante despre sexul protejat pentru gay
El este dispreţuit de cei care au avut norocul
şi lesbiene. Apoi, tot cu suportul Corpului
să se nască normali. Paradoxal, dar heteroPăcii a fost lansat un proiect în cadrul căruia
sexualii nu-şi fac semnul crucii pentru a-i
au fost organizate seminare şi petreceri de
mulţumi lui Dumnezeu că la ei totul e în
regulă, ci iau de jos pietre pentru a arunca
promovare a comportamentului sexual proîn cel care ar putea fi cu mult mai deştept
tejat pentru comunitatea LGBT, a fost pusă la
şi educat decît ei şi, probabil, cu mult
punct răspîndirea sistematică a prezervativelor
mai nefericit.
şi lubrifiantelor, pe care le primeam în calitate de
donaţii de la partenerii noştri: organizaţia ACÎncepînd cu săptămîna trecută în
Chişinău are loc seminarul regional
CEPT din România şi RFSL din Suedia, Centrului
al homosexualilor, unde patricipă
Republican SIDA şi dispensarului dermatoveneroreprezentanţi ai minorităţilor
logic. Pe lîngă acestea, în cadrul proiectului respecsexuale din R. Moldova, Româtiv au fost organizate două seminare pentru medicii
nia, Rusia şi Ukraina. Semispecialişti privind necesitatea profilaxiei infecţiei HIV
narul cu genericul „Aspecte
în comunitatea LGBT. Aceste seminare au constituit
sociale, psihologice, fiziologice
şi identificarea sexuală” este
începutul cooperării cu lucrătorii medicali. Ele au arătat
organizat de Comitetul
că medicii, ca şi specialiştii din alte domenii, au nevoie de
Helsinki cu sprijinul finano informare corectă şi obiectivă despre homosexualitate
ciar al Fundaţiei SOROS
şi de lucru cu grupul-ţintă respectiv.De aceeaîn proiectele
–Moldova.
următoare activitatea era orientată în două direcţii: activitatea de profilaxie pentru comunitate şi lucrul cu specialiştii.

„Gay, nu ma joc cu tine!”

Alexei Cernega
„Vremea” nr.123,
7 decembrie 1999

Pe lîngă activităţile realizate, „GenderDoc-M” este implicat în
realizarea unor proiecte de cercetare. Ele au ca obiectiv studierea situţiei în ceea ce priveşte cunoştinţele despre HIV-SIDA
şi BTS şi aspectelor generale ale sănătăţii în comunitatea LGBT
şi sînt realizate în cooperare cu Centrul republican SIDA şi
departamentul european aal Asociaţiei Internaţionale a Gaylor şi Lesbienelor. Cercetările respective permit înţelegerea
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profundă a problemelor pe care le are comunitatea şi de a răspunde corect la necesităţile ei.
În vara anului 2003 a fost elaborat planul strategic de dezvoltare pe 3 ani. Una dintre direcţiile
prioritare ale activităţii este profilaxia HV-SIDA şi aspectele generale ale sănătăţii comunităţii
LGBT. De aceea realizarea unor astfel de cercetări este utilă la determinarae direcţiilor de
activitate în domeniul respectiv şi scoate la iveală aspectele care trebuie luate în considerare.
Începînd cu 2004 este realizat proiectul de profilaxie a HIV în rîndul MSM, proiect implementat cu suportul financiar al Fundaţiei SOROS Moldova. Iar din octombrie 2004 cu suportul Fundaţiei CordAid a demarat un proiect de trei ani,
unul dintre programele sale fiind profilaxia Hiv-SIDA în comunitatea LGBT.
În prezent în cadrul programului de sănătate al LGBT activează trei persoane şi patru
voluntari, ceea ce sete o dovadă a dezvoltării programului, dar şi a cerinţei serviciilor
acestui program în societate. Aş vrea să menţionez că toţi lucrătorii programului au început să lucreze în organizaţie în calitate de voluntari şi au avansat profesional în cadrul
organizaţiei. Acum putem afirma cu certitudine că timp de aproape trei ani au fostvrealizate multe lucruri care au dezvoltata programul şi că activitatea în cadrul programului nu sete nici pe departe pe ultimul loc în organizaţie. Cu toate acestea, mai sînt
multe de făcut în acest domeniu. Conform datelor statistice, în republică aînceput a
creşte numărul de cazuri de transmitere a infecţiei HIV pe cale sexuală, ceea ce indică
necesitatea continuării lucrului, deoarece minorităţile sexuale sînt şi ele expuse riscului
infectării cu HIV, ceea ce este necesar de a dezvolta în cadrul programului deja existent.

Opinii

Февраль 2005 года

Hans Lundquist,
Swedish International Development Agency:
„Consider că „GenderDoc- M” este o organizaţie foarte importantă, cu o bună capacitate de a lucra în domeniul drepturilor omului şi în proiectele de acest gen. Este una dintre cele mai puternice organizaţii care
lucrează cu comunitatea LGBT, avînd o importantă influenţă în domeniul drepturilor omului în Republica
Moldova. Organizaţia are un mare potenţial de lucru, ceea ce a putut fi văzut în activitatea ei de implementatre şi realizare a proiectelor.”

1999–2004

„Creierul afectat deprimă”
Cu monograma „doar pentru maturi”
continuă să apară „Zercalo” (cu suportul
ambasadei Olandei în Kiev şi Centrului
„GenderDoc-M”). În datele revistei există
şi o notă precaută: „Colaboratorii revistei,
autorii articolelor, precum şi eroii materialelor publicate în „Zercalo” nu sînt obligatoriu gay sau particiapnţi ai mişcării
gay.” În revistă este anunţată producerea
unui eveniment fără precedent la noi în
republică, care avut loc deja, „Primul
pride al gayilor şi lesbienelor „Curcubeu
peste Nistru”.
„Zercalo” astăzi şi-a propus ca
obiectiv organizarea unei sărbători,
pentru că „va veni timpul cînd
nimănui nu-i va păsa cine
merge la pride”. Acest „pride”
a inclus o serie de evenimente
– de la întîlniri cu oaspeţii de
peste hotare cu orienatare
sexuală netradiţională şi
mese rotunde la expotiţii şi
concerte. A avut loc chiar
şi un meci amical de minifotbal între gay şi lesbiene, despre care a relatat
„KP v Moldove”.
Ilia Mariaş
„Delovaia gazeta”
nr. 19 (501), 24 mai 2002

5ani
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Reflexii asupra 5 ani de activitate în cadrul programului
„Asistenţa psihosocială a comunităţii LGBT”,
Lilia Raileanu, coordonator, psiholog
Totul a început din Necesitate, Curiozitate, Deﬁcit şi Ambiţie. Necesitatea a apărut
odată cu solicitări parvenite de la unii tineri, abonaţi ai „Telefonului încrederii pentru
tineri” care cu senzaţii de teamă şi sﬁală totuşi abordau sentimentele lor homosexuale.
Curiozitatea a apărut dat ﬁind „noutăţii” tematicii pentru mine şi pentru profesioniştii
începători din Republica Moldova. Însă Curiozitatea s-a ciocnit de Deﬁcitul de
informaţie şi cunoştinţe speciﬁce despre grupul-ţintă şi asistenţă psihosocială a
persoanleor cu orientare homosexuală. Deﬁcitul de informaţie se exprima în primul rînd
prin faptul că programele universitare tratau acest subiect la capitolul Patologie, fapt
ce le păstra în urmă faţă de America şi Europa cu 50 ani. Atunci a apărut Ambiţia de
a dobîndi informaţia necesară în poﬁda faptului că Homosexualitatea întîmpină atîtea
10.2001 – 10.2004 stereotipuri şi în poﬁda faptului că riscam să ﬁm trataţi ca promotorii
a ceva neadecvat.
Primul training şi experienţă în domeniul asistenţei psihosociale a persoanelor cu
orientare homosexuală a fost desfăşurat la sediul Asociaţiei ACCEPT, România (în
cadrul proiectului „Asistenţa psihologică pentru minorităţile sexuale”). Trainingul
a oferit o structură-model a unui serviciu de asistenţă psihosocială şi a componentelor
acestuia, informaţie necesară pentru informarea altora la capitolul „Diversitate sexuală”
şi o senzaţie de cum poate ﬁ într-o organizaţie orientată spre integrarea persoanelor cu
orientare homosexuală în societate.
Primele dialoguri şi dispute cu psihologii la tema „normalităţii” orientării homosexuale,
a factorilor dezvoltării oreintării homosexuale şi a „terapiilor” persoanelor cu
orientare homosexuală au avut loc în cadrul seminarelor „Aspecte esenţiale ale
homosexualităţii”. Şocul era unul din fenomenele prezente la ﬁecare început de
seminar, urmat de o dispută aprinsă. Un şoc pozitiv aş numi faptul cînd primii gay şi
lesbiene îşi făceau coming-out-ul în faţa a 25 de psihologi – studenţi şi profesori.
Deci, la acest început de conştientizare erau prezente următoarele elemente în rîndul
speciliştilor sferei sănătăţii mintale: tratarea patologică a orientării homosexuale la
facultăţile de psihologie şi medicină, prezenţa stereotipurilor şi prejudecăţilor, deﬁcitul
de informaţie adecvată şi lipsa abilităţilor practice de asistenţă a membrilor comunităţii
LGBT, tendinţa unor practicieni de a cerceta acest domeniul pentru satisfacerea
necesităţilor unui asemenea grup-ţintă.
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1999–2004

„Gayii au ieşit din ilegaliate”

Acestea erau precondiţiile la momentul în care
am hotărît să invităm psihologii şi asistenţii
sociali la seminarul-training „Consilierea
psihologică a persoanelor cu orientare
homosexuală” (16-18 October 2002, în cadrul
proiectului “Gay and lesbian empowerment
in Republic of Moldova”, ﬁnanţat de Royal
Netherlands Embassy, Kiev).

La noi, în Republica Moldova, persoanele
de orientare sexuală netradiţională au fost
dispersate. Abia pe 17 ianuarie curent a avut
loca dunarea reprezentanţilor minorităţilor
sexuale, care a evoluat în conferinţa de constituire a mişcării obşteşti a gazilor şi lesbienelor din Moldova „Curcubeu”.
Mai devreme a început să apară revista de
cultură şi divertisment despre problemelor
Am mizat şi pe alte împrejurări pozitive
relaţiilor de gen – „Zercalo”, al cărei redacîn afară de ultima menţionată mai sus şi
tor-şef a devenit directorul Centrului de
anume: deﬁcitul posibilităţilor de creştere
Informaţii „GenderDoc-M” Alexei Marcicov.
profesională,
în special ce privesc dezvoltarea
Revista apare o dată în jumătate de an (au
abiliăţilor practice, dorinţa schimbului de
apărut două numere deocamdată). În pagexperienţă
între practicieni. Probabil iarăşi
inile ei se vorbeşte despre tehnicile sexului
protejat, simbolica gay, prostituatele din
Ambiţia a fost cea care i-a adus pe psihologi
Chişinău şi multe alte lucruri care nu au
în sală: „Ce mă fac dacă se apropie o persoană
legătură doar cu minorităţile sexuale.
homosexuală? Cum îl ajut? Este etic să-l
Făcînd cunoştinţă cu cei prezenţi la semicondamn? Cui să-l readresez?” Întrebări care
nar, adăugam pentru orice eventualiatte
necesită
răspuns şi care orice psiholog de
că sînt de la ziar şi îmi era teamă să
orientare umanistă, care îşi respectă profesia şi
privesc în ochi, de parcă în faşă mea nu
beneﬁciarii şi le-ar adresa.
ar fi fost un om, ci un monstru cu cinci picioare şi cu coadă năpîrlită. Apoi
a început discuţia. Credeţi-mă, ei
Aşteptările au fost depăşite şi s-a declanşat un
pot aprecia valorile umane, îl citesc
proces care se dezvoltă pînă astăzi şi care are un
pe Stendhal, visează şi nici pe deteren vast de dezvoltare în continuare. Un lucru
parte nu muşcă. Treptat, în loc de
foarte important a fost faptul că 25 de specialişti
a vedea omul ca pe un homosexîn sfera sănătăţii mintale dispuneau de cunoştinţele
ual, începusem să-l văd ca pe o
personalitate. Deşi, recunosc,
şi abilităţile de bază pentru asistenţa psihosocială
încă mă mai sfiam. Problemea membrilor comunităţii LGBT şi promovează în
le esenţiale ale tinerilor gay
continuare informaţia adecvată despre acest grup-ţintă
sînt cum să-şi găsească un
speciﬁc. La acest fapt a contribuit şi seminarul-training
partener, cum să le spună
„Consiliereea
de grup” (02.2004 în cadrul proiectului
părinţilor care aşteaptă
“Gay and lesbian empowerment in Republick of
nepoţi despre orientarea
sa, cum să menţină o
Moldova”, ﬁnanţat de Royal Netherlands Embassy,
prietenie. Apropo, nu
Kiev).
sînt îmbrăcaţi în rochii
şi nu poartă fundiţe, ci
Acesta a fost începutul „Reţelei psihologilor pentru toleranţă,
ca şi ceilalţi bărbaţi de
diversitate şi comunicare fără violenţă” (05.2003 - 02.2004,
pe stradă. Ades puteai
ﬁnanţat de Fundaţia Soros Moldova) care întruneşte 50 de
să auzi comentariile
domnişoarelor: „Ce
psihologi şi asistenţi socilai ce lucrează sau tind să lucreze
bărbat! Şi ăsta-i homocu grupuri dezavantajate şi care promovează valorile de
sexual...”
integrare a diversităţii în societate. Indicii de succes a Reţelei
sînt următoarele schimbări: început de abordare (care era
A. Maximov
patologică la început) adecvată a subiectului orientării
„Patria tînără” nr.2,
homosexuale la facultăţile de psihologie, diminuarea
22 ianuarie 2000
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stereotipurilor şi prejudecăţilor faţă de membrii LGBT şi faţă de alte grupuri dezavantajate,
dispunerea de informaţie adecvată şi prezenţa abilităţilor practice de asistenţă a membrilor
comunităţii LGBT şi altor grupuri dezavantajate şi prezenţa a tot mai mulţi profesionişti
din regiuni. Sînt încă multe de realizat însă la acest moment putem ﬁ liniştiţi că atunci cînd
cineva din membrii comunităţii LGBT se va adresa unor specialişti în domeniul sănătăţii
mintale, vor primi asistenţa psihosocială adecvată necesităţilor lor.
Cred-că, aş putea numi Prima periodă a serviciului de consiliere psihologică individuală
faţă-n-faţă şi la distanţă pentru comunitatea LGBT (10.2001 – 10.2004 în cadrul
proiectului “Gay and lesbian empowerment in Republick of Moldova”, ﬁnanţat de
Royal Netherlands Embassy, Kiev), ca una de „ieşire din găoace” sau de „coming-out”.
Procesul de coming-out este de o importanţă vitală pentru integrarea socială a persoanei,
care îi dă încredere în forţele proprii, autoacceptare, şi încredere în alţii. Procesul ﬁind
foarte anevoios, persoana a fost asistată în cadrul serviciului de asistenţă psihologică, care
oferă empatie, ascultarea activă, ajutor profesionist. Însuşi Centrul este un factor terapeutic,
satisfacînd necesitatea de securitate, aﬁlirere şi acceptare, unde persoana poate să comunice
cu alţii, găsind suport şi experienţe similare. Drept exemplu, unul din beneﬁciarii
Centrului după o perioadă de şedinţe, comunicare non-formală, implicare în activităţile
Centrului, a avut drept impact: licărirea optimistă din ochi, implicare profesională activă,
fără teamă şi verbalizarea: „Cred-că, multă lume din mediul meu, îşi dă seama de cine sunt,
dar nu mă deraranjează acest fapt”.

Opinii

„Ieşirea din găoace” a persoanelor de gen feminin, aş caracteriza-o ca ﬁind una atentă,
precaută, fără grabă. Formele de adresări erau cele la distanţă, în special. Cred-că, tendinţa
de coming-out este mai mult la nivel macro-social, pentru că, se pare, cel la nivel microsocial (părinţi, prieteni) deja s-a înfăptuit, în mare parte. Deşi, nu putem generaliza, lăsînd
în afara cercului pe cei cărora nu le este proprie aﬁrmaţia.

Jeffry Tchong,
Primul secretar al Ambasadei Olandei în Moldova şi Ucraina:
„GenderDoc” întruneşte oameni curajoşi, plini de entuziasm, care apără drepturile omului în unul din cele
mai dificile şi specifice domenii. Munca lor le-a adus stimă din partea organizaţiilor similare. Dacă privim
mai atent, vedem că activitatea lor ţine nu numai de minorităţi. Ea are atribuţie la libertate şi la dreptul de a
iubi o altă fiinţă umană. Dar care din dreptul poate i mai universal?

1999–2004

„Să iubeşti în felul tău”
Îmi amintesc de un personaj din filmul
„Circul” care spunea că „în ţara noastră sînt
iubiţi toţi – şi albii, şi negrii şi cei multicolori.” Poate că la noi şi sînt iubiţi cei
multicolori, dar gayii? Presa din Moldova
preferă să nu vorbească despre existenţa
lor sau savureze amănunte picante din
viaţa starurilor gay, liderul unui partid politic declară că „a fi homosexual
înseamnă a nu fi om”, poliţia poate să
treacă calm pe alături în timp ce este
bătut un gay...
Totuşi, În Republica Moldova
există persoane cu orientare
sexuală netradiţională, lucru ce
nu poate fi trecut cu vederea.
Recent reprezentenţii massmedia şi ai unor organizaţii
neguvernamentale au
fost invitaţi la o recepţie
oficială, organizată cu
ocazia lansării proiectului
„Consolidarea mişcării
gaylor şi lesbienelor din
Moldova”.
Irina Sirotenco
„Nezavisimaia Moldova”
nr. 204 (2647),
30 octombrie 2001.
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A doua etapă din cadrul consilierii era cea legata de rezolvarea diﬁcultăţilor în cadrul
relaţiilor din cuplu. Abordarea şi rezolvarea acestora au dus la apariţia unor modele de
gay-cupluri, apariţia unor valori legate de înţelegerea şi stima reciprocă în cadrul cuplului,
găsirea strategiilor de comunicare empatică şi non-violentă. Alte subiecte abordate în cadul
consilierii erau cele de confuzie de identitate, diﬁcultăţi în comunicarea cu colegii şi alţi
membri a societăţii, depresie, tendinţe de suicid, tendinţă de clariﬁcare a propriilor trăiri etc.
Pentru cei ce nu erau gata să parcurgă drumul de acasă pînă la psiholog, o alternativă îi
oferea serviciul de consiliere la distanţă (e-mail, scrisori, pagini ale revistei „Zercalo”).
Acest serviciul este o abordare graduală, o etapă de trecere la un nivel mai avansat în
descoperirea identităţii şi găsirii echilibrului interior a membrilor comunităţii LGBT.
O abordare creativă şi inovativă la capitolul integrării sociale a comunităţii LGBT a fost
implementarea unor activităţi cu elemente de animaţie psihosocială şi Teatru Social
(11.2003 – 05.2004, parte a proiectului “Youth against Social Exclusion in Moldova”,
organizat de către Italian Consortium of Solidarity şi National Youth Council).

Opinii

Aceste activităţi au inclus desfăşurarea unei serii de ateliere la tema „Sexualitate” cu
participanţi de diversă orientare sexuală. O importanţă deosebită a avut-o comunicarea
socială într-un mediu sigur, acceptarea necondiţionată reciprocă prezentă în mediu de grup,
apariţia prietenilor şi persoanlor importante în afara mediului de familie, posibilităţile
de cunoaştere de sine şi apariţia insight-urilor peceperea problemelor drept o resursă şi
dezvoltarea creativităţii. Deasemenea a fost creat un model posibil de replicat în lucrul cu
tinerii la tema „Sexualitate”. Un alt element a fost realizarea unei serii de comunicări sociale
la tema includerii diversităţii sexuale: Forum Teatral în cadrul celui de-al II Gay-Pride,
Video Social prezentat mai multor grupuri de tineri, Prezentare Teatrală în cadrul celui deal III Gay-Pride. Toate acestea au permis creaşterea nivelului de informare şi conştientizare
a publicului, însă la un nivel mult mai afectiv, non-directiv, creativ, participativ şi nonverbal care a permis perceperea aspectului într-un mod mai eﬁcient.

Dennis van der Veur,
fostul coordonator al programului pentru Europa de Sud-Est (COC Olanda),
în prezent angajat al ODIHR (OSCE):
La prima mea vizită în Moldova (în anul 2001) am fost şocat de faptul cu ce frică şi în ce izolare trăiesc aici
gayii şi lesbienele. Atunci am simţit o necesitate acută de a susţine această mişcare din Moldova, de a-i ajuta
să-şi formeze propria organizaţie. Acum, după 5 ani, eu sunt fericit că „GenderDoc-M” dintr-un cerc mic, care
includea persoane cu aceleaşi idei, s-a transformat într-o organizaţie neguvernamentală, care este stimată atît
în Moldova cît şi peste hotarele ei. În acelaşi timp „GenderDoc-M” nu a pierdut legătura cu rădăcinile sale – cu
comunitatea – şi acest fapt cu adevărat merită stimă. Sunt încrezut că organizaţia va avea succes şi în continuare.

1999–2004

„Gayii se ascund de teologi”
Conferinţa anuală a mişcării obşteşti a gaylor şi lesbienelor din Moldova „Curcubeu” a
avut loc sîmbăta aceasta, însă lucrurile nu au
decurs normal. În ajun, directorul bibliotecii
Haşdeu a fost sunată de cîteva ori de colaboratorii poliţiei şi primăriei, cerîndu-i-se
insistent să anuleze organizarea conferinţei
pentru a evita anumite conflicte. Persoan
acare s-a prezentat ca un angakat al
Mitropoliei, tot prin telefon, a cerut să fie
interzisă „adunarea ateiştilor”.
Ca urmare a cestor acţiuni,
participanţii la conferinţă (printre
care şi reprezentanţi ai Corpului
păcii în Moldova, asociaşiei „Tinerii
pentru dreptul la viaţă”, ai filialei
chişinăuiene a Comitetutului Helsinki pentru drepturile omului, şi
presa) au fost nevoiţi să plece la
Biblioteca de Arte.
Conform afirmaţiilor şefului
poliţiei municipale Vladimir
Covali, sediul bibliotecii
haşdeu aveau de gînd
sp-l picheteze un grup de
studenţi d ela teologie,
care, îbsă, nu au aşteptat
începutul conferinţei şi
au plecat.

Argumentî i
Factî – Moldova”,
nr.39, septembrie 2000.
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Drepturile omului şi minorităţile sexuale în Republica Moldova
Perioada implementării:
Finanţator:
Buget:
Coordonatori de proiect:

1 noiembrie 1999 – 31 martie 2000
Fundaţia SOROS Moldova
3 260 dolari SUA
Natalia Esmanciuc şi Alexei Marcicov

Scopul proiectului:
informarea societăţii civile din Republica Moldova despre drepturile lesbienelor, gay-ilor, bisexualior şi transsexualilor.
Obiective:
organizarea a două seminare internaţionale despre drepturile minorităţilor sexuale;
publicarea materialelor cu caracter informaţional despre orientarea sexuală şi drepturile omului.
Activităţi implementate:
au fost organizate două seminare, în decembrie 1999 şi februarie 2000, pe temele “Aspecte sociale, psihologice şi fiziologice ale homosexualităţii” şi “Respectul pentru viaţa privată conform standardelor europene şi internaţionale”;
editarea numărului trei, ediţie specială, al revistei „Zerkalo” şi distribuirea ei printre
participanţii la cel de-al doilea seminar. Temele abordate în acest număr al revistei au
fost homofobia, legislaţia Republicii Moldova, psihologia identităţii sexuale, gay-ii şi lesbinelele din Ucraina, site-urile de pe Internet ale minorităţilor sexuale din Rusia etc.
Rezultate de scurta durată:
au fost organizate două seminare, cifra medie a participanţilor fiind 30 de persoane;
a fost publicată o ediţie specială a revistei „Zerkalo” cu un tiraj de 1000 de exemplare;
în presa din Republica Moldova au fost scrise mai multe articole despre activităţile din cadrul proiectului.
Efecte de lunga durată
comunitatea LGBT din Republica Moldova a devenit mai vizibilă în societate;
mass-media şi societatea civilă din Republica Moldova au devenit mai atente faţă de subiectele legate de orientarea sexuală şi discriminare;
Centrul GenderDoc-M şi-a accentuat profilul de organizaţie nonprofit care promovează activ drepturile LGBT.

1999–2004

„Un refugiu
pentru cei care nu sînt ca noi”
Dacă pînă nu demult mişcarea gay era
susţinută de organizaţiile şi fondurile
internaţionale, începînd cu acest an gayii
şi lesbienele din Moldova sînt protejaţi
şi de unii reprezentanţi ai elitei business din ţară. În toate ţările civilizate
industria gay este una care aduce
profit şi dă tonul în materie de modă,
de aceea şi în Chişinău ar putea
avea perspective. „Patronii” au de
gand să desschidă un club pentru
gay şi lesbiene. El va fi amplasat în centru oraşului şi va fi
bine păzit. Clubul va avea un
cafe-Internet, bar, discotecă,
cabine private pentru întîlniri
intime. Proprietarii clubului
intenţionează să amplaseze
la intrare şi un mic vestiar.
Nichita Gaidaş
„Vremea” nr.78,
17 octombrie 2002.
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Asistenţa psihologică
pentru minorităţile sexuale din Republica Moldova
Perioada implementării:
Buget:
Finanţatorul
Ambasada Canadei în România şi Republica Moldova
Contribuţia comunităţii
Coordonator de proiect:

13 martie 2001 – 31 ianuarie 2002
3 010 dolari SUA
Suma
1 810 dolari SUA
1200 dolari SUA
Maxim Anmeghichean

Scopul proiectului:
susţinerea dezvoltării unei identităţi sociale pozitive şi a valorii personale a
comunităţii LGBT prin mijloacele consultanţei şi asistenţei psihologice.
Obiective:
sporirea capacităţii Centrului GenderDoc-M în domeniul
asistenţei psihologice pentru comunitatea LGBT;
acordarea asistenţei psihologice comunităţii LGBT din Moldova;
atragerea atenţiei publice asupra aspectelor psiho-sociale ale diversităţii sexuale.
Activităţi implementate:
participarea la seminarul “Asistenţa psihologică şi socială pentru
minorităţile sexuale” organizat de ACCEPT (Bucureşti, România);
participarea la şcoala de vară “Aspecte ale consilierii psihologice la telefon. Creşterea profesională a unui consultant” (Tuapse, Rusia);
consilierea psihologică pentru comunitatea LGBT: individuală, la telefon, prin e-mail;
crearea şi distribuirea unui pachet educaţional adresat jurnaliştilor şi
societăţii civile despre aspectele psihologice ale diversităţii sexuale.
Efecte de lunga durată:
Centrul GenderDoc-M şi-a dezvoltat capacitatea de a oferi servicii psihosociale pentru comunitatea LGBT;
Centrul GendeDoc-M a facilitat crearea unei identităţi sociale pozitive pentru o parte a comunităţii LGBT din Moldova;
mass-media din Republica Moldova are o înţelegere mai bună a aspectelor psiho-sociale legate de diversitatea sexuală.
Rezultate de scurta durată:
cinci persoane de la GenderDoc-M au participat la seminarul “Asistenţa
psihologică şi socială pentru minorităţile sexuale” organizat de ACCEPT;
62 de persoane au beneficiat de consiliere la telefon, 3 persoane de consiliere prin poştă, şi alte 3 prin e-mail;
circa 1500 de persoane au avut posibilitatea să citească paginile de asistenţă psihosocială din revista „Zerkalo”;
Centrul a achiziţionat 20 de cărţi cu tema diversităţii sexuale.

1999–2004

„Capitala a încercat
să fie mai tolerantă”
Timp de trei zile locuitorii Moldovei cu o
altă orientare sexuală , cu sprijinul Centrului de Informaţii „GenderDoc-M” şi al
organizaţiei suedeze RFSL, au riscat să apară
în locurile publice ale capitalei împreună cu
prietenii şi partenerii lor. Probabil, i-a încurajat oaspeţii de peste hotare, care i-au uimit pe
ai noştri.
Ulf Lidman este preot într-o biserică
protestantă din Stockholm. El este ferm convins că biblia nu acuză şi nici nu interzice
homosexualitatea. Dimpotrivă, contribuie la
faptul ca gayii şi lesbienele să poată convieţui
în mod deschis, deoarece dragostea homosexualilor nu este mai prejos decît cea a
heterosexualilor. Biserica lui a realizat
un document care permite accesul la
ierarhia harică a gaylor şi lesbienelor în
egală măsură ca şi celorlalţi cetăţeni ai
Suediei.
Ulf a spus că vara trecută şi în
capitala Suediei a avut loc un pride.
Biserica Sf. Augustin a organizat o
slujbă ecumenică a mai multor
biserici pentru un auditoriu de 1,
5 mii de homosexuali. Preotul,
pronunţîndu-se despre situaţia
gaylor şi lesbienelor din
Moldova, care sînt nevoiţi
să-şi ascundă orientarea
sexuală în familie, la serviciu pentru a nu fi agresaţi,
a afirmat următoarele:
„Persoanele care au fost
blamate un timp îndelungat de societate au nevoie
de timp pentru o reabilitare interioară. Unicul
medicament este multă
dragoste.”
Tatiana Soloviova,
„Novoe Vremea”, nr.17,
3 mai 2002
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Aspecte informaţionale ale homosexualităţii
Perioada implementării:
Buget:
Finnanţator

01 ianuarie 2000 – 31 ianuarie 2002
10.291 dolari SUA
Scop

Publicarea revistei „Zerkalo”
pentru comunitatea
LGBT din Moldova
revistei „Zerkalo”
Fundaţia SOROS Moldova Publicarea
(costuri tipografice)
Ateliere de lucru “Aspecte
Guvernul SUA
esenţiale ale homosexualităţii”
ÎN TOTAL
Ambasada regală a
Olandei cu sediul la Kiev

Coordonatori de proiect:

Program

Suma,
dolari
SUA

Programul de
granturi mici

7 291

Susţinerea
societăţii civile

2 000

Freedom Support Act

1 000
10 291

Maxim Anmeghichean, Alexei Marcicov

Scopul proiectului:
atragerea atenţiei asupra diversităţii sexuale şi a identităţii gender din Republica Moldova.
Obiective:
continuarea editării revistei „Zerkalo” în scopul reflectării temelor de orientarea sexuală şi a identităţii gender;
organizarea atelierelor de lucru pe tema diversităţii sexuale pentru grupurile profesionale şi comunitatea LGBT.
Activităţi implementate:
distribuirea revistei „Zerkalo” pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în calitate de
prima publicaţie gay din ţară. În revistă au fost reflectate diferite aspecte ce ţin de orientarea sexuală şi identitatea gender – aspecte psihologice, politice, sociale, legale,
de sănătate ş.a. Revista a inclus, de asemenea, ştiri internaţionale, concursul “Mister
Photo”, istorii de discriminare a minorităţilor sexuale, violenţă, relaţii de acelaşi gen,
etc. Au fost create de asemenea pagini speciale pentru femeile homo- şi bisexuale;
organizarea a cinci ateliere de lucru pentru lideri de ONG, psihologi şi studenţi de
la facultăţile de psihologie şi pedagogie, jurnalişti şi comunitatea LGBT. Atelierele
s-au focalizat asupra definirii şi exploatării aspectelor de bază ale orientării sexuale şi identităţii gender, cum ar fi aspectele biologice, psihologice, legale etc.
Rezultate de scurtă durată:
au fost publicate 6 numere ale revistei „Zerkalo” cu un tiraj total de 3000 de exemplare, 1912 exemplare fiind distribuite pe durata implementării proiectului;
au fost organizate 5 ateliere pentru grupuri profesionale şi comunitatea LGBT la care au participat în total 94 de participanţi.
Efecte de lunga durată:
comunitatea LGBT a devenit mult mai vizibilă, îndeosebi printre grupurile profesionale;
comunitatea LGBT a început să-şi consolideze poziţiile;
Centrul GenderDoc-M şi-a consolidat capacitatea de a organiza activităţi informaţionale;
publicul larg a devenit mai receptiv la diferite aspecte ale diversităţii sexuale.

1999–2004

„Este adevărat că
în Chişinău s-a constituit
un partid al homosexualilor?”
S. Fiodorova
Telefonînd la cîţiva „potenţiali
consultanţi” am aflat că oricît ar părea
de straniu, dar e adevărat. Nu demult
avut loc conferinţa de constituire a
noii organizaţii, care se va numi
Mişcarea gayilor şi lesbienelor din
Republica Moldova „CurcubeuRaduga”. Nu este clar dacă va
participa la viitoarele alegeri
locale.
„KP” nr.8,
19 septembrie 1999.
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Consolidarea mişcării gaylor şi lesbienelor din Republica Moldova
Perioada de implementare:
Buget:
Finanţatorul:
Organizaţia partener:

01 octombrie 2001 – 30 septembrie 2004
175 842 dolari SUA
Ambasada Regală a Olandei cu sediul la Kiev
COC Olanda

Sumarul proiectului: Proiectul de consolidarea a comunităţii LGBT din Moldova intenţiona
să îmbunătăţească situaţia drepturilor omului pentru gay şi lesbiene în sfera socială,
juridică şi politică. De asemenea, proiectul avea scopul să emancipeze mişcarea gaylor şi lesbienelor din Republica Moldova. Nu în ultimul rînd, proiectul încuraja cooperarea transfrontalieră şi regională între organizaţiile de lesbiene şi gay din Europa
Centrală şi de Est. Aceste scopuri au fost realizate prin transferul de cunoştinţe, fonduri, expertize, reţele din Olanda în Republica Moldova (şi între aceste două ţări).
Proiectul a fost structurat în patru sub-proiecte:
1.
Dezvoltarea organizaţională
2.
Campania informaţională
3.
Asistenţă psihologică
4.
Asistenţă legală
Fiecare sub-proiect a avut obiectivele sale concrete, activităţile sale, un plan de implementare, buget, rezultate preconizate care erau în acord cu scopurile generale ale proiectului.
Obiectivele pe termen lung ale proiectului:
1.
constituirea unei organizaţii de advocacy pentru comunitatea LGBT, organizaţie profesională
şi democratic structurată, care să reprezinte interesele LGBT în Republica Moldova;
2.
îmbunătăţirea situaţiei drepturilor omului în sfera socială şi juridică pentru lesbiene şi gay;
3.
construirea unui identităţi pozitive într-o atmosferă socială sigură şi stimulatoare pentru conştiinţa de sine a gay-lor şi lesbienelor;
4.
atragerea atenţiei publicului şi distribuirea de informaţii referitoare la încălcarea
drepturilor omului, violenţă şi discriminare cu care se confruntă comunitatea LGBT din Moldova şi sporirea vizibilităţii diversităţii sexuale.
Grupul ţintă:
Persoanele gay, lesbiene, bisexuale şi transsexuale din Republica Moldova au fost principalul
grup ţintă al proiectului. Activităţile erau de asemenea orientate şi spre alte grupuri, cum ar fi:
- jurnalişti,
- politicieni şi autorităţi publice,
- societatea civilă (ONG) din Republica Moldova,
- psihologi şi asistenţi sociali,
- publicul larg.
Proiectul a fost implementat în parteneriat cu organizaţia COC din Olanda. Rolul acestei organizaţii a fost de a transfera deprinderi şi informaţii
specifice despre dezvoltarea politicilor publice a LGBT, managementul activităţii voluntarilor, activităţile lobby, activităţi politice şi legale.

1999–2004

„A fost descoperită
o nouă floare:
panseaua homosexuală”
Sub-proiectul 1.

Ceea ce putem să ne aşteptăm de la homosexualii moldoveni în secolul viitor este o
amplă activitate socială. Secolul XXI va
vindeca Chişinăul de iluzia că în RepubObiective:
lica Moldova nu există homosexuali
- îmbunătăţirea structurii şi prevederilor
(sau gay şi lesbiene, folosind terminostatutare ale Centrului GenderDoc-M
logia extrem de răspîndită). Ei sînt,
- recrutarea, instruirea şi profesionalizachiar mai mult, au fost întotdeauna
– în fiecare ţară un anumit procent
rea resurselor umane în cadrul organizaţiei
din populaţie este de orientare
constituirea unui birou funcţional / a
sexuală netradiţională şi Repubunui centru comunitar pentru LGBT
lica Moldova nu este o excepţie.
dezvoltarea unei viziuni strategice a viiPur şi simplu, caracterul patorului comunităţii LGBT din Republica Moldova
triarhal al societăţii noastre,
- stabilirea aliaţilor în lupta pentru un trataînmulţit la codul penal soviment egal al LGBT în Moldova
etic, zeci de ani a menţinut
în ilegalitate această parte
a populaţiei, o ilegaliate
Activităţi implementate:
nu mai puţin conspirativă
Centrul GenderDoc-M şi-a dezvoltat o nouă
decît celula bolşevică de
structură, a introdus calitatea de membru, a ales Senatul
pe teritoriul care încă nu
şi a angajat Comitetul Executiv. Aceste schimbări au fost
a fost cucerit de amiralul
fixate în noul statut, înregistrat la Ministerul Justiţiei;
Kolceac.
- organizarea împreună cu CReDO a sesiunilor de instru„Novoe Vremea” nr.49,
ire despre managementul organizaţional, dezvoltarea şi
17 decembrie 1999
managementul proiectelor, strategii de comunicare etc.;
- achiziţionarea unui oficiu şi repararea lui conform necesităţilor
Centrului GenderDoc-M, care a devenit unicul centru
pentru comunitatea LGBT din Republica Moldova;
organizarea sesiunilor de dezvoltare

Dezvoltare organizaţională
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strategică, facilitate de CReDO. În procesul de elaborare a planului strategic au fost consultaţi diferiţi actori şi grupuri relevante (comunitatea LGBT,
jurnalişti şi alte grupuri profesionale, societatea civilă, finanţatori);
cinci persoane, membri ai staff-ului şi voluntari de la GenderDoc-M, au efectuat o vizită de studiu în Olanda. Vizita a inclus întîlniri cu membri ai ONGurilor din Olanda, cu autorităţi publice şi parlamentari, cu filialele locale
ale COC, participarea în cadrul unor evenimente comemorative ş.a.;
organizarea unei vizite de studiu pentru membrii Comitetului Executiv al Centrului care s-a focalizat asupra dezvoltării vizibilităţii femeilor lesbiene şi bisexuale în cadrului comunităţii LGBT şi relaţiilor între Senat (Bord) şi angajaţi.

Rezultate:
GenderDoc-M are o structură clară şi statut în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova ce satisfac interesele comunităţii LGBT;
centrul dispune de resurse umane profesionale (Senat, Comitet Executiv, voluntari);
este adoptată şi făcută publică strategia de dezvoltare a Centrului;
centrul are un sediu, reparat şi ajustat intereselor membrilor. În prezent
este implementat sistemul de management adecvat al sediului;

Opinii

Centrul GenderDoc-M este bine cunoscut şi înrădăcinat în societatea civilă din Republica Moldova.

Antoniţa Fonari
Preşedintele Reţelei ONG-urilor din Domeniul Social
Este arhicunoscut – organizaţiile neguvernamentale sunt actori sociali care vin să facă ceea ce nu reuşeşte
statul. ONG-urile formate din profesionişti suplinesc actorii guvernamentali doar atât timp cât să ofere exemple, studii de caz şi să demonstreze că există abordări alternative.
Apreciez curajul echipei GenderDoc-M de a veni cu o abordare nouă a toleranţei şi libertăţii de manifestare a identităţii. Ceea ce a realizat GenderDoc-M din ‘98 încoace a demonstrat că societatea civilă trebuie
să se orienteze strategic. Mă bucur că am cunoscut organizaţia în perioada când domnul Alexei Marcikov,
preşedintele GenderDoc-M, a reuşit să reunească comunitatea LGBT în şedinţe publice. GenderDoc-M a
(continuare la pag. 33,35) ▶
depăşit primele situaţii de criză, când opinia publică reacţiona mai puţin prietenos

1999–2004

„Homofobia –
„ruda” fascismului”
Au trecut patru ani de cînd în Republica
Moldova a fost anulată pedeapsa penală
pentru relaţiile homosexuale. Ar însemna
aceasta că toate problemele gayilor şi lesbienelor din ţara noastră au fost rezolvate?
Nu. Reprezentanţii minorităţilor sexuale
sînt convinşi că ieşirea din ilegalitate
ar provoca un val uriaş de homofobie,
pe care l-ar putea opri doar legile cu
adevărat civilizate şi democratice.
Toate acestea au trecut, însă a
ura nejustificată rămas. Ei sînt
persecutaţi, batjocoriţi, maltrataţi şi
ucişi. Conform datelor Centrului
de Informaţii „GenderDoc-M”,
în ultimii zece ani din cauza
homofobiei au fost comise 11
omoruri. Cine îi va proteja pe
aceşti nenorociţi?
Elena Samarţeva
„Argumentî i Factî. Moldova”
nr.9, martie 2000.

Sub-proiectul 2.

Campania informaţională

Obiective:
scrierea, editarea şi distribuirea broşurilor despre homosexualitate pentru publicul larg şi pentru comunitatea LGBT;
- dezvoltarea unui centru de resurse accesibil care ar include materiale informaţionale despre diversitate sexuală;
- publicarea revistei lunare a comunităţii LGBT „Zerkalo”;
- organizarea activităţilor sociale şi culturale (ateliere de lucru, seminare, dezbateri, cinematecă) pentru comunitatea LGBT şi pentru publicul larg;
promovarea toleranţei printre jurnaliştii care scriu despre LGBT.

5ani

raport de activitate

33

Activităţi implementate:
revista „Zerkalo” a comunităţii LGBT a apărut o dată la două luni pe parcursul primilor doi ani de implementare a proiectului, cu un tiraj total de 6 000 exemplare. Revista a fost distribuită în chioşcurile de pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi printre comunitatea LGBT din Chişinău;
Centrul GenderDoc-M a creat un centru de resurse, care conţine informaţii despre aspectele legale, psihologice şi sociale ale diversităţii sexuale, precum şi literatură. De
asemenea, sînt disponibile casete video şi DVD. Resursele informaţionale sînt colectate şi aduse la zi. Serviciul a fost promovat prin distribuirea “fluturaşilor”;
Centrul a monitorizat reflectarea temelor LGBT în presa din Republica Moldova;
au fost organizate seminare şi ateliere de lucru pentru studenţi şi grupuri profesionale
(psihologi, jurnalişti, lucrători medicali) la care au participat circa 400 de persoane;
a fost organizat un concurs anual pentru jurnaliştii care au scris despre LGBT. La
sfîrşitul fiecărui an au fost acordate premii băneşti în sumă de 500 dolari SUA pentru 7 jurnalişti care au scris cel mai bune despre diversitatea sexuală;
cartea The No-Non Sense Guide to Sexual Diversity a fost tradusă şi editată în limbile română şi rusă şi este distribuită pe parcursul anului 2005. Drepturile de autor au fost oferite gratuit Centrului GenderDoc-M de către New Internationalist Publications (Marea Britanie). Ghidul este comprehensiv şi reprezintă o sursă
de informaţie uşor accesibilă despre orientarea sexuală şi identitatea de gen.

Opinii

Rezultate:
comunitatea LGBT şi publicul larg are acces la surse de informaţie despre diversitatea sexuală, şi prin urmare sunt mai informaţi;
mass media din Moldova este mai deschisă în abordarea subiectelor ce ţin de minorităţile
sexuale, tot mai multe relatări pozitive au apărut în presă, la radio şi televiziune;
grupurile profesionale (lucrătorii medicali, psihologii, jurnaliştii)
ştiu cum să lucreze cu comunitatea LGBT;
comunitatea LGBT este mai informată despre diferite aspecte ale orientării sexuale şi, prin urmare, mai sigură de sine, mai deschisă de a accepta şi a fi acceptată;
serviciile informaţionale ale GenderDoc-M şi rezultatele activităţii centrului sînt bine distribuite
şi promovate, promovînd toleranţa faţă de minorităţile sexuale atît în Moldova, cît şi în afara ţării.

▶ (continuare din pag. 31)

la activităţile sale, graţie suportului unor organizaţii cărora le mulţumesc şi eu pentru facilitarea multor
schimbări sociale benefice în R. Moldova. Mă refer în primul la CReDO şi la Programul Societate Civilă al
Fundaţiei Soros – Moldova.
Sunt mândră că am putut să fiu alături şi să învăţ de la primul Director al GenderDoc-M –
Maxim Anmeghichean. M-aş bucura mult ca şi alţi lideri ale celor peste patru sute de ONG-uri din Reţeaua
Social să înveţe că schimbarea mentalităţii, acceptarea şi toleranţa în societate nu poate surveni doar în urma
realizării câtorva proiecte. Pentru a reuşi trebui să învăţăm a influenţa procese sociale complexe – informare
(inclusiv media), educaţie, cultură, justiţie, implicarea ONG-urilor în elaborarea şi monitorizarea legilor etc.
(continuare la pag. 35) ▶

1999–2004

„Vînătoarea” de minorităţi.
Sexuale...”
Lucrările celui de al doilea congres electiv al
minorităţilor sexuale din Moldova „Curcubeul” a fost întrerupte sîmbăta trecută
de eforturile apărătorilor ordinii publice,
transmite agenţia INTERLIC. Poliţia
moravurilor a găsit 40 de delagaţi, inclusiv oaspeţii din Romania în incinta bibliotecii muzicale de pe strada Livezilor.
Pretextînd lipsa documentelor de înregistrare a mişcării obşteşti menţionate,
gayii şi lesbiene de „producţie” locală
au fost goniţi din clădire.
După cum i-a cofirmat corespondentului agenţiei biroul de
presă al MAI RM, în Moldova
organizaţiile minorităţilor
sexuale nu sînt recunoscute
oficial, ele nu sînt înregistrate, iar activitatea lor
poate fi calificată drept
ilegală.
„Nezavisimaia Moldova”
nr. 178,
26 septembrie 2000

Crearea mediului
sigur (asistenţă psihologică)
Sub-proiectul 3:

Obiective:
- instruirea staff-ului şi voluntarilor GenderDoc-M pentru a oferi
suport psihosocial comunităţii LGBT din Republica Moldova;
- oferirea consultaţiilor psihologice individuale membrilor LGBT;
- crearea grupurilor de sprijin pentru LGBT;
- scrierea, editarea şi distribuirea materialelor informaţionale
despre procesul de “ieşire la iveală” (coming out);
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Activităţi implementate:
două seminarii de instruire, “Consultanţa psihologică pentru minorităţile sexuale” (3 zile) şi
“Organizarea sprijinului pentru comunităţile de gay şi lesbiene” (3 zile), au fost organizate la
Chişinău cu sprijinul Fundaţiei Schorer din Olanda. Participanţii au fost voluntari şi membri ai staff-ului GenderDoc-M, psihologi şi asistenţi sociali de la ONG-urile relevante, de la
instituţiile de stat şi lectori universitari. Seminarele au fost punctul de pornire şi baza pentru crearea Reţelei psihologilor pentru toleranţă, diversitate şi comunicare non-violentă;
au fost lansate serviciile de asistenţă psihologică, care oferă consultanţă
prin poştă, la telefon şi prin Internet, la fel ca şi consultaţii individuale (de
două ori pe săptîmînă, după amiază). Informaţia despre lansarea serviciului de asistenţă psihologică a fost pusă la dispoziţie comunităţii LGBT.
a fost editată în limbile română şi rusă şi distribuită o broşură despre procesul de “ieşire
la iveală” (coming out). Un expert de la Fundaţia Schorer a organizat un seminar special de două zile despre cum se alcătuieşte o broşură despre coming aut. Conţinutul
şi imaginile din broşură au fost discutate şi testate în cadrul unui focus grup;
a fost creat parteneriatul cu organizaţia nonguvernamentală “Tinerii pentru Dreptul la
Viaţă” pentru a oferi în comun servicii de asistenţă psihologică pentru comunitatea LGBT;
Rezultate:
GenderDoc-M şi-a consolidat capacitatea în domeniul asistenţei psihologice. Psihologii şi voluntarii sînt bine instruiţi şi pregătiţi din punct de vedere profesional să acorde asistenţă pentru comunitatea LGBT;
comunitatea LGBT cunoaşte tehnicile de bază pentru soluţionarea conflictelor cu familia şi mediul social;
timp de doi ani, mai mult de o sută de persoane au primit asistenţă psihologică;
au fost editate în limbile română şi rusă şi distribuite 2000 de exemplare ale broşurii “Coming out”;
reţeaua psihologilor pentru toleranţă, diversitate şi comunicare non violentă
are în calitate de membri peste 40 de psihologi şi asistenţi sociali.

Opinii

▶ (continuare din pag. 31,33)

Atunci când vreau să conving reprezentanţi ai societăţii civile că în afară de sprijin direct acordat beneficiarilor trebuie să învăţăm tehnici de lobby şi advocacy, deseori ofer ca argument exemplul GenderDoc-M de
aş promova interesele în mod planificat şi durabil.
Atitudinea Guvernului şi a Parlamentului faţă de ONG-uri arată nivelul de democraţie într-o ţară. Modul
în care ONG-urile folosesc libertatea de exprimare şi implicare socială determină viitorul ţărilor în tranziţie.
Pentru mine exemplul echipei GenderDoc-M este unul din motivele pentru care rămân să lucrez în domeniul
social şi în R. Moldova. Vă mulţumesc pentru tot ce aţi fost în aceşti ani şi cred că împreună vom produce
acea schimbare socială care îi va determina să se întoarcă în ţară pe oamenii dragi care au plecat pentru
oportunităţi mai bune departe de casă şi neam...

1999–2004

„Roadele dulci ale democraţiei”
Minorităţile sexuale din republică în cadrul
conferinţei de constituire şi-au creat propria
organizaţie – Mişcarea gayilor şi lesbienelor din Moldova „Curcubeu- Raduga”.
Conferinţa avut loc fără participarea presei,
numele de familie ale liderilor mişcării
deocamdată nu sînt făcute publice.
„KP v Moldove” nr.3 (238),
22 ianuarie 1999

„Parlamentul European
le arată din deget
poliţiştilor homofobi”
Deputaţii Parlamentului
European şi reprezentanţii
Consiliului Europei au fost
interesaţi de „pogromul
chişinăuian al gayilor”,
condamnînd zădărnicirea
evenimentului.
Elena Şatohina
„KP” nr. 189,
12 octombrie 2000.

Sub-proiectul 4:

Asistenţa legală

Obiective:
- desfăşurarea lobby-ului pentru abrogarea legislaţiei discriminatorii şi pentru introducerea legilor anti discriminatorii;
- oferirea de asistenţă legală persoanelor LGBT care
au fost victime ale încălcărilor drepturilor omului;
- informarea şi educarea comunităţii LGBT din
Moldova referitor la drepturile pe care le au.
Activităţi implementate:
- elaborarea unui raport asupra situaţiei legale a comunităţii
LGBT din Moldova de către jurişti. Conţinutul raportului este foarte comprehensiv şi abordează subiecte precum
parteneriatul şi gospodărirea în comun, drepturile sexuale şi reproductive, viaţa privată, transgender, educaţia,
accesul la servicii, standarde internaţionale, etc.;
pregătirea şi tipărirea unui card ce conţine
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drepturile minorităţilor sexuale şi care a fost distribuit persoanelor ce fac parte
din comunitatea LGBT pentru a fi prezentat cînd sînt reţinuţi de poliţie;
desfăşurarea a două seminare cu titlul “Cunoaşteţi drepturile!” pentru comunitatea
LGBT, focalizate asupra drepturilor în relaţie cu poliţia şi autorităţile publice;
consultarea legală individuală a comunităţii LGBT. Multe din cazuri se refereau la relaţiile cu poliţia. La aceste cazuri s-a referit şi unele materiale din „Zerkalo” şi de pe pagina web a Centrului;
organizarea a două campanii de lobby: pentru abrogarea prevederilor anti discriminatorii
din noul Cod Penal şi pentru includerea minorităţilor sexuale ca fiind un grup ţintă în Planul
Naţional de Acţiuni pentru Drepturile Omului. În aceste scopuri GenderDoc-M a organizat o masă rotundă cu participarea reprezentanţilor Programului Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare (PNUD) şi ai societăţii civile unde s-a discutat conţinutul Planului Naţional de
Acţiuni pentru Drepturile Omului în relaţie cu drepturile minorităţilor sexuale. GenderDoc-M a participat la elaborarea capitolului despre LGBT în studiul de bază Drepturile
Omului în Republica Moldova, alcătuit de PNUD şi Parlamentul Republicii Moldova.

Opinii

Rezultate:
există o trecere în revistă bine documentată a mediului legal în care
trăiesc persoanele LGBT din Moldova, care constituie baza pentru viitoarele acţiuni de advocacy pentru îmbunătăţirea situaţiei legale;
au fost oferite consultaţii juridice minorităţilor sexuale. GenderDoc-M a înaintat spre examinare două cazuri;
comunitatea LGBT este mai conştientă de drepturile sale;
drepturile minorităţilor sexuale au fost incluse ca un capitol separat în Planul Naţional
pentru Drepturile Omului care a fost aprobat de către Parlament. Noul cod Penal presupune pedeapsă egală deopotrivă pentru violul homosexual şi cel heterosexual şi o vîrstă egală pentru consimţămîntul la relaţii homo şi heterosexuale.
.

Nigel Warner,
membru de birou al ILGA-Europe:
Organizaţiile similare „GenderDoc-M” sunt foarte efective, stabile şi sunt părtaşe ale standardelor sociale
înalte. Ele joacă un rol important în dezvoltarea drepturilor LGBT în regiuni. Rolul acestor organizaţii în
ţările în care activează e foarte important. Dar aportul adus de ele e şi mai valoros: de a arăta activiştilor din
ţările vecine la ce nivel se poate de ajuns. Formarea reţelelor de activişti în regiuni - un alt rol important al
acestor organizaţii. Aceste organizaţii sunt un izvor al cunoştinţelor şi experienţei în domeniul organizaţional
şi petrecerii campaniilor.

1999–2004

„Curcubeu” deasupra Chişinăului”
Sîmbătă, în biblioteca Haşdeu ar fi trebuit
să aibă loc un seminar despre problemele
minorităţilor sexuale din Moldova. Însă
mitropolia, aflînd aceasta, a considerat că
organizarea unor astfel de evenimente este
imorală şi e o acţiune „preapocaliptică”.
Chiar avea de gînd să picheteze sediul bibliotecii insistînd ca „raduga” să înceteze
orice activitate. Participanţii la seminar
au fost nevoiţi să declare pentru toţi
că a fost anulată conferinţa. De fapt,
participanţii s-au mutat în biblioteca
de arte de pe strada Ismail.
În timpul seminarului în sală a intrat
comisarul de poliţie, care dorea să
asiste la eveniment, iar la sfîşit
să primească documentele Centrului „GenderDoc-M”. În sală
au apărut disensiuni. Între
timp, unul dintre membrii
organizaţiei a spus o frază,
care explica totul: „Nu ne vor
lăsa în pace pentru că aici
sînt gay.” Consultîndu-se
puţin şi luînd în considerarae faptul că scopuPerioada implementării:
rile seminarului au fost
Buget:
realizate, patricipanţii au
Finanţator:
plecat pe la casele lor.

Drepturile LGBT din Moldova pe Internet

„Vremea” nr.156,
27 septembrie 2000.

01 iunie 2002 – 01 martie 2003
3 440 dolari SUA
Ambasada
Regală a Norvegiei
cu sediul la Bucureşti

Scopul proiectului:
- a oferi publicului larg şi comunităţii LGBT din Republica Moldova informaţii obiective despre orientarea sexuală
şi identitatea de gen prin intermediul Internetului.
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Obiective:
a crea o pagină Web despre diversitatea sexuală şi plasarea ei în reţeaua Web pentru accesul general;
crearea unui spaţiu Web dedicat comunicării şi publicităţii sociale pentru LGBT.
Activităţi implementate:
Crearea uni pagini pe Internet pentru comunitatea LGBT. Pagina www.gay.
md este singura resursă Web de informare şi comunicare pe Internet din Moldova. Site-ul conţine următoarele rubrici: ştiri, activităţile Centrului GenderDoc-M, religie, politică, ştiinţă, literatură, rubricii pentru heterosexuali, servicii etc. Site-ul a fost creat şi menţinut în trei limbi, română, rusă şi engleză.
Gay.md este cel mai comprehensiv mijloc de informaţie despre orientarea sexuală
şi identitate de gen existent în limba română la ora actuală. În scopul de a spori
comunicarea au fost adăugate rubrici de chat şi forum. Reacţiile utilizatorilor şi
scurtele sondaje de opinie au devenit un mijloc important de a comunica cu utilizatorii şi de a sesiza problemele cu care se confruntă comunitatea LGBT.
Rezultate:
46 817 de utilizatori, în medie cîte 127 de utilizatori pe zi, au accesat pagina Web pe parcursul perioadei de implementare a proiectului;
mai mult de 20 Mb de informaţie (peste 150 de articole) a fost plasată pe pagina Web în trei limbi.

Opinii

Efecte:
comunitatea LGBT din Moldova a devenit mai vizibilă
deopotrivă la nivel naţional. cît şi internaţional;
- a fost creat un spaţiu Web sigur pentru comunicare şi informare pentru comunitatea LGBT;
Informaţia despre diversitatea sexuală şi de gen a devenit accesibilă în mod
anonim pentru orice localitate din Republica Moldova şi din străinătate.

Nelly Ciobanu, interpretă:
Eu sunt interpretă. Şi chiar dacă în sală se află o singură persoană, eu voi cînta pentru ea, cine nu ar fi vagabond sau de culoare, chinez sau gay. Toţi sunt egali sub acest cer. Nimeni nu are dreptul să judece semenii săi.
Aceasta e prerogativa lui Dumnezeu.

Natalia Barbu, interpretă:
Ei sunt la fel ca şi ceilalţi. Îi cunosc pe unii din ei, Sunt nişte persoane interesante, culte, oameni de cultură
înaltă. Cu mare plăcere comunic cu ei.

1999–2004

„Într-o altă viziune”
Merită atenţie atitudinea faţă de această
problemă a deputatului PPCD Vlad Cubreacov, care a declarat că „a fi adeptul acestei
perversiuni înseamnă a nu fi tată şi, cel mai
grav, a nu fi om”. Această atitudine, însă,
nu-l împiedică să reprezinte Moldova în
Asambleia parlamentară a Consiliului Europei şi să facă parte din grupul Partidului
popular european, care are cu o atitudine
opusă faţă de gay şi lesbiene decît dumnealui.
Propagarea de către dl Cubreacov a
urii faţă de minorităţile sexuale a
provocat reacţii în cele mai importante publicaţii din Occident. Luiza
Van der Laan, deputat în Parlamentul European a menţionat
că „afirmaţiile dlui Cubreacov despre homosexuali vor
dăuna grav imaginii ţării
dumnealui. Ele îi vor face
pe locuitorii altor ţări să
creadă că Moldova este un
satt subdezvoltat, deoarece
politicienilor le este permis să discrimineze şi să
jignească oamenii doar
pentru faptul că orientarea lor sexuală diferă de
cea a majorităţii...
Svetlana Nevscaia
„Novoe Vremea”
nr. 50b,
9 noiembrie 2001
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Sex protejat pentru o viaţă protejată
Perioada implementării:
Finanţator:
Buget:
Coordonator de proiect:

01 ianuarie 2003 – 30 iunie 2003
Corpul Păcii din SUA în Moldova
3 827 dolari SUA
Boris Balaneţki

Scopul proiectului:
a preveni răspîndirea HIV/SIDA în cadrul comunităţii LGBT din Moldova
Obiective:
a informa comunitatea LGBT despre pericolul care îl prezintă
infecţia HIV şi despre practicile sexului protejat;
instruirea specialiştilor despre prevenirea bolii în cadrul LGBT;
a oferi comunităţii LGBT mijloacele de protecţie (prezervative, lubrifianţi).
Activităţi implementate:
organizarea unui seminar pentru comunitatea LGBT despre HIV/SIDA şi practicile sexului protejat;
organizarea seratelor Safe Sex Party în cadrul cărora se distribuiau materiale informaţionale şi prezervative şi erau organizate jocuri cu scopul
de a promova comportamentul sexual sănătos al LGBT;
distribuirea informaţiilor despre prezervative şi lubrifianţi;
instruirea specialiştilor care lucrează în prevenirea HIV/SIDA. “Prevenirea HIV în
comunitatea LGBT” a inclus informaţii despre transmiterea HIV în relaţiile bărbatcu-bărbat şi femeie-cu-femeie, mijloace de protecţie, specificul lucrului cu comunitatea LGBT, studii şi descoperiri recente. La activităţi au participat lucrători medicali din sistemul de ocrotire a sănătăţii (Chişinău, Călăraşi, Bălţi), precum şi lideri
ai ONG-urilor care activează în acest domeniu. Expertul invitat a fost un voluntar al
Corpul Păcii cu experienţă de lucru la Centrul de Control al Infecţiilor din SUA.
Rezultate:
a fost organizat un seminar de instruire de 2 zile “Prevenirea HIV
în comunitatea LGBT” la care au participat 15 specialişti;
au fost organizate 3 seminare (la Chişinău, Bălţi, Tiraspol) pentru 60 de participanţi în total;
a fost publicat şi distribuit un pliant despre HIV/SIDA şi sexul protejat pentru comunitatea LGBT – 100 de exemplare în limba română şi 1000 exemplare în limba rusă;
au fost distribuite 3000 de prezervative şi 3000 de lubrifianţi;
au fost organizate şapte serate Safer Sex Party la care au participat în total 500 de persoane.
Efecte:
informaţia despre HIV/SIDA şi alte boli sexual transmisibile a devenit mai accesibilă pentru comunitatea LGBT din Moldova;
membrii LGBT cunosc mai bune ce înseamnă sexul protejat şi comportamentul sexual protejat;
GenderDoc-M a stabilit un parteneriat cu ONG-urile şi instituţiile
de stat care lucrează în domeniul prevenirii HIV/SIDA.

1999–2004

„Martirologul homosexual”
La „GenderDoc - M” a fost ziua
jetrfelor intoleranţei.
Sîmbăta trecută la centrul de informaţii
gender din capitală a fost ziua jertfelor homofobiei. La masa de pomenire cu lumînări
arzînde s-au adunat oameni din Moldova
care gîndesc altfel.
În ultimii zece ani din cauza atitudinii
intolerante a celor din jur au avut de suferit cîteva zeci de gay, viaţa multora dintre
ei avînd un final tragic. Cei prezenţi au
menţionat faptul că numărul homosexualilor care decedează din cauza
maltratărilor creşte pe an ce trece şi că
doar în ultimii trei ani au murit aproape
20 de oameni. Cazurile de jaf, şantaj,
omor, sinucideri fac parte din lista
violenţelor la care sînt supuşi gayii.
În opinia celor prezenţi, aceste crime
sînt, de fapt, homofobie.
Acestea sînt doar cîteva istorii.
Boris din Bălţi s-a otrăvit, deoarece era şantajat de către
medicul-venerolog.
Şeful de brigadă Nicolae R. A
fost împuşcat în apartamentul său. Tot de homofobi...
Alt gay afost găsit mort în
pădure, al treilea a fost
omorît în drum spre casă...
enumerarea jertfelor
intoleranţei societăţii este
aproximativă. ”Dacă
cineva crede că atitudinea
Perioada implementării:
intolerantă a societăţii faţă
Finanţator:
de noi ţine de domeniul
Buget:
trecutului, se înşală”,
Coordonator de proiect:
au spus perticipanţii la
mişcarea gay.

Reţeaua psihologilor pentru toleranţă,
diversitate şi comunicare nonviolentă

Tatiana Soloviova
„Novoe Vremea” nr.22,
14 iunie 2002

15 mai 2003 – 15 februarie 2004
Fundaţia SOROS Moldova
3 510 dolari SUA
Lilia Răileanu

5ani
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Scopul proiectului:
a îmbunătăţi calitatea asistenţei psihologice şi sociale pentru grupurile social vulnerabile din Republica Moldova
Obiective:
a preveni discriminarea grupurilor social vulnerabile;
a asigura dezvoltarea profesională a specialiştilor în domeniul asistenţei sociale pentru grupurile social vulnerabile cu accentul pe toleranţă, diversitate şi comunicare nonviolentă;
a asigura schimbul de informaţii şi experienţă între specialişti;
a îmbunătăţi calitatea şi accesibilitatea asistenţei sociale pentru grupurile social vulnerabile.
Activităţi implementate:
organizarea şcolii de vară “Modelul nonviolent de comunicare” cu experţi din Danemarca şi Ungaria (Centrul Internaţional de Comunicare NonViolentă);
desfăşurarea sesiunilor practice: Modelul comunicării nonviolente, Teatrul social ca metodă
a incluziunii sociale, Autodezvoltarea, Lucrul cu stresul post-traumatic, Studii de caz în
asistenţa psihologică, Metode ale dezvoltării personale, Elemente ale Terapiei prin artă;
organizarea unui seminar “Consiliere în grup” cu participarea experţilor de la Fundaţia Schorer din Olanda;
organizarea unui seminar “Intervenţii integrative: individuale, familie, şcoală în cazul copiilor cu comportament dificil”.
Rezultate:
a fost creată o reţea care include 43 de psihologi şi asistenţi sociali (profesionişti/studenţi);
25 de profesionişti au participat la şcoala de vară “Modelul comunicării nonviolente”;
6 sesiuni practice la care au participat 41 de persoane;
a fost creată o bază de date a membrilor reţelei;
au beneficiat de asistenţă psihologică aproximativ 700 de persoane din grupurile social
vulnerabile - adolescenţi, persoane cu HIV, LGBT, prizonieri şi copii cu disabilităţi.
Efecte:
a crescut nivelul de colaborare şi cooperare între psihologi şi asistenţi sociali care lucrează cu grupuri social vulnerabile;
a crescut nivelul de dezvoltare personală a psihologilor şi asistenţilor sociali;
a crescut nivelul de eficienţă a asistenţei psihologice acordate grupurilor social vulnerabile; s-au diminuat stereotipurile faţă de grupurile social vulnerabile.
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Gayii şi lesbienele din Moldova
şi-au declarat în mod deschis
identitatea”
În barul „Şola” a avut loc ceremonia de deschidere a pride-ului. Tot acolo a avut loc înmînarea premiilor cîştigătorilor concursului
pentru jurnalişti „Pentru atitudine tolerantă
faţă de gay şi lesbiene”, anunţat la începutul
anului trecut de Centrul „GenderDoc-M” şi
Centrul Independent de Jurnalism.
Organizatorii au anunţat că la concurs
au fost prezentate 32 de materiale publicate în ziare ţi difuzate în emisie anul
trecut. Juriul, ai cărui membri au fost
jurnalişti profesionişti de la Centrul
Independent de Jurnalism, Asociaţia
Presei Independente, ziarele „Argumentî i Factî – Moldova”, revista
„Zercalo”, ş.a, a anunţat rezultatele.
Premiul I l-a obţinut jurnalistul
ziarului bălţean, autorul articolului pe care-l citiţi, II – corespondentul Radio Moldova
Mariana Ticolaz, iar doua
premii III le-a cîştigat Jana
Meazina („Novoe Vremea”,
Tighina) şi tatiana Soloviova („Novoe Vremea”,
Chişinău). Ziarul republican „Novoe Vremea” a
obţinut premiul special
„Pentru perseverenţă
şi curaj în abordarea
temei”.
Nelly Lanscaia
Ziarul „Spros i Predlojenie”,
Balţi, nr.19, 8 mai 2003

Campania de informare
despre Drepturile Omului
Perioada implementării:
01 decembrie 2003 – 30 noiembrie 2004
Finanţator:
Ambasada Britanică la Chişinău
Buget:
7 500 dolari SUA
Coordonator de proiect:
Maxim Anmeghichean
Scopul proiectului:
promovarea drepturilor LGBT în
Moldova prin atragerea atenţiei publice asupra diferitor aspecte ale homosexualităţii
şi activităţii GenderDoc-M
Obiective:
- a informa publicul despre drepturile şi
libertăţile LGBT din Moldova prin intermediul comunicatelor şi pliantelor tematice;
a îmbunătăţi imaginea GenderDoc-M ca o
organizaţie transparentă şi capabilă să apare cu succes interesele comunităţii LGBT în structurile guvernamentale şi non-guvernamentale la nivel naţional;
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Activităţi implementate:
editarea şi distribuirea a patru buletine semestriale ca un mijloc de informare şi apărare a
intereselor, avînd drept grupuri ţină persoane cu funcţii de decizie şi grupuri profesionale care
au nevoie de informaţie asupra diversităţii sexuale în domeniul lor de activitate. Publicaţiile
au fost editate în limbile română şi rusă avînd două pagini de sumar în limba engleză.
actualizarea site-ul www.gay.md cu informaţie în trei limbi (română, rusă, engleză). Informaţia
se referă la diferite aspecte politice, sociale, juridice şi religioase ale diversităţii sexuale;
alcătuirea unui raport despre activităţile desfăşurate timp de 6 ani, de la începutul anului 1998 pînă la sfîrşitul anului 2004. Documentul este un pas important pentru sporirea credibilităţii organizaţiei în cadrul comunităţii ONG-urilor
şi finanţatorilor. Raportul a fost editat în limbile română, rusă şi engleză;
editarea, în cadrul promovării activităţilor GenderDoc-M, a unui pliant cu scopul de a informa publicul despre misiunea organizaţiei, viziunea, valorile, strategiile, programele şi activităţile ei curente.
Rezultate:
au fost publicate 4 numere ale buletinului informativ cu un tiraj de 550 exemplare fiecare;
a fost actualizată informaţia politică de pe pagina Web;
a fost editat raportul de activitate al GenderDoc-M. Documentul a fost distribuit grupurilor şi instituţiilor relevante;
au fost tipărite pliante despre GenderDoc-M în limbile română, rusă şi engleză.

Opinii

Efecte:
factorii de decizie din Moldova şi societatea civilă sînt mult mai conştienţi de discriminarea
cu care se confruntă LGBT şi au o reprezentare mai clară despre aspectele diversităţii sexuale;
GenderDoc-M are imaginea unei organizaţii transparente ce desfăşoară un lobby de succes.

Joke Swiebel,
fost membru al Parlamentului European şi fost preşedinte al Intergrupului Parlamentului European
privind drepturile gaylor şi lesbienelor:
„GenderDoc-M” şi-a îndeplinit rolul de pioner în domeniul drepturilor LGBT în Moldova si a făcut acest
lucru cu un profesionalism deosebit. Pe parcursul doar a cîtorva ani ei au devenit o organizaţie cu adevărat
desinestătătoare, cu colaboratori remuneraţi şi voluntari. Activităţile petrecute de „GenderDoc-M” au o mare
însemnătate nu numai pentru Moldova dar şi pentru ţările vecine, demonstrînd o pildă pentru mişcările gay
începătoare. Atît la nivel naţional cît şi cel internaţional „GenderDoc-M” merită numai stimă şi laudă.

1999–2004

„Gay pride-ul a ajuns la Chişinău”

ALTE FINANŢĂRI

Evident, mai avem mult pînă la festivalurile
Pe parcursul acestei perioade Genderolandeze şi americane ale gaylor şi lesbienelor.
Doc-M a primit un număr de granturi mai
Totuşi, evenimentul care va avea loc pare să fie
mici pentru activităţi desfăşurate în Moldova şi
destul de interesant. De exemplu, ce ziceţi de un
participare la evenimente internaţionale. Mameci de fotbal între bărbaţi efeminaţi şi femei
joritatea finanţărilor au fost indirecte, ceea ce
masculinizate? Al cui suporter veţi fi? Sînt sigur,
înseamnă că finanţatorul a plătit direct chelva fi ceva cu mult mai captivant decît banalul
tuielile concrete legate de aceste activităţi.
soccer. Ideea iniţială era de a organiza o luptă
în noroi a gaylor şi lesbienelor, dar s-a renunţat
la ea – totuşi, e cam exagerat pentru Moldova
Organizarea Adunării Generale
noastră partiarhală. Genericul gay pride-ului
va fi „Pentru toleranţă şi cooperare”. Scopul
Perioada implementării:
lui, după cum afirmă organizatorii, este de a
Decembrie 2001
demonstra societăţii că nu există nici o diferenţă
Buget:
între minoritatea homosexuală şi majoritatea
450 dolari SUA
heterosexuală. Cele trei zile ale festivalului
Finanţator:
sînt pline de evenimente, cum ar fi conferinţa
Fundaţia SOROS Moldova
privind problemele sexului protejat şi o
expoziţie unică de artă gay. Apropo, este
preconizată şi organizarea unei licitaţii. Va
Scopul:
avea loc prezentarea unui almanah, care
- organizarea Adunării Genva include eseuri, articole şi poezii despre
erale
a Centrului GenderDoc-M
problemele minorităţilor sexuale. La
conferinţa ştiinţifico-practică „Cultura
Descrierea activităţii:
gay şi drepturile omului” vor participa
în conformitate cu un acord semnat cu
specialişti din republică şi oaspeţi
Fundaţia SOROS Moldova, resursele rămase în cadrul
din Suedia. Acum este cunoscut cu
proiectului
“Drepturile Omului şi Minorităţile Sexuale
exactitate faptul că republica va fi
în Moldova” pot fi utilizate pentru a organiza Adunarea
vizitată de gay din administraţia
Generală.
Din nefericire, poliţia municipală, reprezentată
publică din Suedia, care şi-au
chiar de Comisar, a intervenit şi a stopat desfăşurarea evenideclarat deschis identitatea:
mentului. Fundaţia SOROS Moldova a servit drept mediaun membru al parlamentului
tor între GenderDoc-M şi Comisariat şi a decis să finanţeze
suedez şi un colaborator al
din nou desfăşurarea adunării cu un grant separat.
Departamentului de poliţie
din Stockholm. Chişinăul
va fi vizitat şi de un preot
homosexual, care a ţinut
“Noua” adunare a avut loc în decembrie în condiţii mult mai
multe predici pentru
paşnice, la care au participat 30 de persoane, inclusiv reprezentanţi
membrii acestei comunităţi.
ai Asociaţiei ACCEPT. Agenda a inclus discuţii despre viitorul
Participanţii la festival vor
mişcării LGBT din Moldova, rapoarte despre activităţile implemenputea să se cunoască mai
tate pe parcursul anului precedent şi planurile pentru anul viitor.
bine şi să se destindă la o
discotecă organizată special.
Alexei Cernega
„Komsomolskaia Pravda”,
20 aprilie 2002
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Achiziţionarea sediului
pentru Centrul de informaţii GenderDoc-M
Perioada de implementare:
Buget:

01 octombrie 2002 – 01 iunie 2003
33 580 dolari SUA

Finanţator
Ambasada Regală a Olandei în cadrul proiectului
“Consolidarea Mişcării Gaylor şi Lesbienelor din Moldova”
Ambasada Regală a Norvegiei (cu sediul la Bucureşti)
Fundaţia Safe Service (Olanda)
În total:

Suma, dolari SUA
17 455,00
15 000,00
1 125,00
33 580,00

Scopul:
a asigura comunitatea LGBT din Moldova cu un spaţiu pentru desfăşurarea evenimentelor sociale, precum şi asigurarea Centrului GenderDoc-M cu sediu care ar servi drept centru comunitar.
Activităţi implementate:
Pe data de 1 iunie 2003 GenderDoc-M a cumpărat o casă cu două nivele, şase camere şi suprafaţă totală de 130 metri pătraţi în centrul oraşului
Chişinău. Noul sediul este bine amplasat şi este accesibil publicului. Sediul a ajutat Centrul GenderDoc-M să facă o diviziune mai clară între lucrul de birou şi lucrul cu comunitatea. Noul sediu oferă mai multe
oportunităţi pentru lucrul cu comunitatea, avînd două camere relativ largi
pentru activităţi, bibliotecă, grupuri de interese şi vizionarea filmelor.
-

Camerele sînt distribuite în mod egal pentru scopuri administrative şi comunitare: 1 cameră pentru directorul executiv, designerul Web
şi programul pentru sănătate, 1 cameră pentru contabil, 1 cameră pentru
bibliotecă şi vizionarea filmelor, 1 cameră pentru seminare, cursuri de instruire, evenimente sociale, 1 cameră pentru asistenţă psihologică.

-

Sediul satisface necesităţile curente ale GenderDoc-M şi contribuie la dezvoltarea organizaţiei ca fiind un avocat independent şi de sine stătător al LGBT.

1999–2004

„Trei zile de libertate”
Pride-ul „Curcubeu peste Nistru” este
organizat de Centru al doilea an. De
data aceasta el a avut mult mai multi
participanţi, în Chişinău au venit nu numai
concetăţeni din diferite zone ale republicii,
ci şi delegaţi din Bulgaria, România,
Rusia, Ukraina, Bielarusi, Austria, Suedia,
Olanda, SUA. Nimeni nu s-a plictisit,
deoarece programul celor trei zile a
inclus o expoziâie de pictură şi fotografie
realizate de gay şi lesbiene (apropo,
sînt şi lucrări realizate excelent!), o
conferinţă internaţională, competiţii
sportive, forum teatral (în sketchuri au participat chiar spectatorii,
înscenînd situaţii conflictuale din
viaţă şi posibila lor soluţionare),
depunere de flori, un moment
de reculegere în memoria
victimelor homofobiei,
carnavalul „Miss Flawless
Queen” în rîndul
travestiţilor.
Jana Nichitina
„Argumentî i Factî –
Moldova”, nr.19,
mai 2003

Prevenirea HIV/SIDA
printre grupurile
social marginalizate
din Republica Moldova
Perioada implementării:
Aprilie – Iulie 2002
Finanţator:
Corpul Păcii SUA in Moldova
Buget:
1 725 dolari SUA (administrat
de Corpul Păcii SUA în Moldova)
Coordonator de proiect:
Boris Balaneţkii
Scopul:
- a informa grupurile social marginalizate despre pericolul HIV/SIDA şi despre comportamentul sexual protejat
Activităţi implementate
- editare a trei pliante: Sexul protejat pentru gay, Sexul
protejat pentru femei, Negocierea sexului protejat.

5ani

raport de activitate
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Vizită de studiu la RFSL (Suedia)
/ Participarea la Pride-ul din Stockholm
Perioada implementării:
Finanţatorul:
Budgetul:

August, 2002
RFSL, Suedia (cu sprijinul Institutului Suedez)
1 642 dolari SUA

Obiective:
a cunoaşte experienţa suedeză în organizarea şi
desfăşurarea activităţii unei organizaţii LGBT;
a lua parte la evenimentele din cadrul Pride-ului din Stockholm.
Activităţi implementate:
au întreprins această vizită trei persoane de la GenderDoc-M: Maxim Anmeghichean, Director Executiv, Alexei Marcicov, Preşedinte, şi Victoria K., activistă
în domeniul drepturilor lesbienelor. Vizita a inclus întîlniri cu staff-ul şi voluntarii de la RSFL, mini-seminarii despre asistenţa psihologică şi activism în
domeniu, participarea la seminarul despre situaţia LGBT în lume organizat
în cadrul Pride-ului şi alte evenimente din Stockholm. Vizita a durat 7 zile.

Opinii

Efecte:
cei trei membri participanţii la Pride-ul de la Stockholm şi-au
îmbunătăţit capacitatea de a activa în domeniul LGBT şi sînt mai
pregătiţi să continue activitatea lor din Republica Moldova.

Van Nilson,
fostul director al Corpului Păcii în Moldova:
Voluntarii Corpului Păcii din Moldova consideră că este o plăcere să lucrezi cu „GenderDoc-M”. Acel rol pe
care îl joacă „GenderDoc-M” corespunde necesităţilor importante ale cetăţenilor ţării. Vă felicit cu 5 ani de
activitate productivi şi reuşiţi!

Arjos Venderig, coordonator pe proiecte (COC, Olanda)
Noi suntem impresionaţi de lucrul care a fost efectuat în cadrul colaborării noastre pe parcursul a trei ani.
Voi nu numai că aţi format o proprie organizaţie, dar şi aţi devenit o echipă creativă şi activă, lucrul cu voi
ne aduce o plăcere. Şi acest fapt ne insuflă încredere în viitorul vostru.

1999–2004

Cercetare asupra comportamentului MSM
Perioada implementării:
Finanţator:
Partener:
Buget:
Coordonator de proiect:

10 octombrie 2003 – 31 decembrie 2003
01 septembrie 2004 – 30 noiembrie 2004
Secţia europeană a Organizaţiei Mondiale
a Sănătăţii via Centrul Naţional SIDA
Centrul Naţional SIDA
1400 dolari SUA (administrat de Centrul SIDA)
Boris Balaneţkii

Scopul şi obiectivele proiectului:
a investiga cunoştinţele persoanelor MSM despre HIV/SIDA, bolile sexual transmisibile şi prevenirea lor;
a aduce la cunoştinţa persoanelor MSM factorii de risc (comportamentul sexual, utilizarea prezervativelor, utilizarea drogurilor intravenoase);
a investiga nivelul de răspîndire a HIV/SIDA şi a bolilor sexual transmisibile (sifilis) prin metoda testării anonime.
Activităţi implementate:
- interviuri anonime cu persoane MSM;
- testare anonimă la HIV, sifilis şi hepatita B;
- prelucrarea şi publicarea cercetării.
Rezultate:
120 de reprezentanţi MSM au completat chestionare repetate;
120 de reprezentanţi MSM au fost testaţi la HIV, sifilis şi hepatita B;
au fost elaborate şi distribuite două rapoarte în formă narativă
care conţin o analiză detaliată a datelor.
Rezultate:
informaţia despre comportamentul sexual şi practicile sexuale în cadrul MSM
sînt acum mult mai clare şi avem date concrete care descriu situaţia curentă;
bazîndu-se pe rezultatele cercetării, organizaţia îşi poate planifica adecvat activitatea sa.

5ani

raport de activitate
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Lista finantatorilor GenderDoc-M
in perioada 1999-2004
Finantator

Perioada
de implementare

Buget,
dolari SUA

Drepturile omului si minoritatile sexuale
in Republica Moldova

Fundatia Soros Moldova

01.10.1999 –
01.05.2000

3260.00

Organizarea adunarii generale

Fundatia Soros Moldova

Octombrie, 2000

450.00

Aspecte informationale
ale homosexualitatii (seminare)

Ambasada SUA in Moldova

01.15.2001 –
01.15.2002

1000.00

Aspecte informationale
ale homosexualitatii (revista)

Ambasada Regatului Olandez cu sediu la Kiev

01.12.2001 –
01.12.2002

7291.00

Aspecte informationale
ale homosexualitatii (revista)

Fundatia Soros Moldova

01.02.2000 –
31.01.2001

2000.00

Consilierea psihologica pentru minoritatile
sexuale din Republica Moldova

Ambasada Canadei in
Moldova si Romania

13.03.2001 –
31.01.2002

1810.00

Prevenirea HIV/SIDA printre grupurile social marginalizate din Republica Moldova

Corpul Pacii SUA
in Moldova

04.01.2002 –
07.31.2002

1256.00

Sex protejat pentru o viata protejata

Corpul Pacii SUA
in Moldova

01.01.2003 –
01.06.2003

3267.00

Consolidarea miscarii gaylor
si lesbienelor din Moldova

Ambasada Regatului
Olandez cu sediu la Kiev

01.10.2001 –
30.09.2004

175842.00

Participare la Stockholm Pride

RFSL / Institutul Suedez

10/30/2002

1642.00

Drepturile LGBT din Moldova pe Internet

Ambasada Regala a
Norvegiei cu sediul
la Bucuresti

01.06.2002-31.06.2003

3440.00

Achizitionarea sediului

Safe Service, Olanda

10/10/2003

1 125.00

Achizitionarea sediului

Royal Norwegian Embassy
in Bucharest

01.12.2002 01.06.2004

15000.00

Reteaua psihologilor pentru toleranta,
diversitate si comunicare fara violenta

Fundatia Soros Moldova

15.05.2003 –
15.02.2004

3510.00

Information campaign for LGBT rights

Ambasada Britanica
Chisinau

01.12.2003 –
01.12.2004

7500.00

Fundatia Soros Moldova

01.06.2003 –
01.06.2004

6125.00

Claudia Kolzenburg,
Michele Bonnarens

2002, 2003

886.00

Denumirea proiectului

HIV/AIDS prevention among MSM
Private donations
TOTAL:

235 254.00

1999–2004

Partenerii noştri:
•

„GenderDoc-M” este deschis pentru cooperare cu organizaţiile politice şi cele
privind drepturile omului din toată lumea. Noi colaborăm în cadrul mai multor proiecte cu COC (Olanda), ACCEPT (România), RFSL (Suedia), Amnesty International, Naş Mir (Ukraina), BGO Gemini (Bulgaria), Gay.ru (Rusia).

•

Importanţa şi necesitatea activităţii pe care o desfăşoară „GenderDoc-M” a fost
recunoscută de diferite organizaţii politice europene, printre care Parlamentul European, Consiliul Europei. Din octombrie 2001 organizaţia noastră a devenit membru
cu drepturi depline al Asociaţiei Internaţionale a Gay-lor şi Lesbienelor (ILGA).

•

Membrii organizaţiei GenderDoc-M au participat la diferite conferinţe, seminare, training-uri în Lisabona, Strasbourg, Stocholm, Bucureşti, Kiev, Budapesta, Varşovia, Tuaps, Buşteni, Köln, Chişinău, Sofia, Rotterdam, Glasgow, Tallinn, Bangkok, ş.a.

•

Partenerii noştri naţionali sînt Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului, Centrul de
Resurse CreDo, Centrul „Contact”, Centrul Independent de Jurnalism, Dispensarul Dermatovenerologic Republican, Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă”, Centrul „SIDA”.

•

Comunitatea LGBT este recunoscătoare sponsorilor noştri: Fundaţia SOROS Moldova, Ambasada Olandei (Kiev), Ambasada SUA în Moldova, Ambasada Canadei (Bucureşti), Ambasada Norvegiei (Bucureşti), Corpul Păcii în Moldova, Ambasada Britanica Chisinau, RFSL.

Echipa noastră:
Alexei Marcicov,
Maxim Anmeghichean,
Boris Balaneţchi,
Eugen Ilinschi,
Lilia Răileanu,
Natalia Esmanciuc,
Igor Doncila,
Elena Mitieva,

Preşedintele Centrului,
Director executiv,
Coordonatorul programului de sănătate
Asistent al programului de sănătate
Coordonatorul programului psihologic,
Asistent administrativ,
Asistent proiecte,
Contabil,

Наш Сенат:
Алексей Марчков, председатель (president@gay.md)
Виктория Карасева
Сергей Остаф (ostaf@credo.md)
Юрие Матей (почетный член)

president@gay.md
director@gay.md
health@gay.md
policy_ofﬁcer@gay.md
psychologist@gay.md
info@gay.md
assistant@gay.md
accountant@gay.md

