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PERSPECTIVE DE GEN ÎN EUROPA CENTRALĂ DUPĂ 1989:
STATUTUL FEMEILOR DIN BOSNIA-HERŢEGOVINA ÎN
PERIOADA COMUNISTĂ ŞI POST-COMUNISTĂ
Gender perspectives in Central Europe after 1989:
Women’s status in Bosnia and Herzegovina during the
Communist and post-Communist period
Abstract: The political and historical backgrounds in the
countries that had to do with a Communist regime is very different in
terms of previous government forms and gender politics. Historically, the
Soviet Union created a social order based on equal political and economic
rights for women and men in the public sphere. These policies were
primarily driven by the economic needs of the state. Even so, the role and
social norms were not the main reason for this politics, but the economic
needs of the state. After the Communist regime collapse in Central and
Eastern Europe a change came, a transition to democracy that also
created an opportunity for Eastern European women to establish new
groups and to mobilise other individuals with similar policy preferences to
pressure the political establishment to take action on different gender
issues. The Central European gender experience is vastly different is some
key ways from the West. While Western women were trying to give
themselves the choice to leave the home and go to work, the women of
Central Europe were almost forcibly added to the work force.
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Diferenţele de gen pe piaţa muncii
Pentru a stimula participarea femeilor pe piaţa forţei de muncă,
guvernele au creat un întreg sistem de drepturi legate de muncă, care au
transformat-o nu doar într-o obligaţie morală, ci într-un semn al bunăstării
pentru acestea1. Comunismul a oferit femeilor drepturi şi titluri sociale
care, în acea vreme, nu erau disponibile pentru femeile din ţările vestice:
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garanţii legale ale egalităţii femeilor, acces la educaţie, creşterea
oportunităţilor în sfera publică, alocaţii pentru copii, îngrijirea acestora,
concediu maternal şi asigurarea locului de muncă la întoarcere. Munca
femeilor reprezenta însă în realitate o datorie, nu un drept, patriarhia
rămânând intactă în timp ce acestea munceau şi erau exploatate în rolurile
lor de producători şi reproducători. Glorificarea lor, reprezentată în
propagandă şi în numeroasele statui ale femeilor proletare care stau lângă
bărbaţi, nu reflectă în realitate viaţa lor din acea perioadă2. Cu toate
acestea, combinaţia rolurilor duale ale femeilor, ca mame şi angajaţi plătiţi,
a creat aşa-numita dublă povară pentru acestea, fapt subliniat şi de Barbara
Einhorn care confirmă stresul provocat de sarcinile duble ce trebuiau
îndeplinite şi percepţia femeilor cu privire la dreptul lor de a munci ca fiind
o altă obligaţie3.
În Iugoslavia, reziduurile şi valorile patriarhale au fost distribuite
inegal pe straturi sociale, grupuri etnice şi gen, femeile fiind mai mult sau
mai puţin interesate de ceea ce însemna feminismul. La nivel declarativ,
acestea erau egale cu bărbaţii în termeni de principii politice şi juridice, dar
în realitate exista mai mult exploatarea, această prezenţă a unor puncte de
parţială egalitate lăsând doar o impresie generală că femeile nu erau destul
de egale şi o credinţă larg răspândită că vor deveni, relativ repede, egale cu
bărbaţii. Iugoslavia era destul de diferită de multe alte ţări, bărbaţii primind
venituri şi şanse mai bune de viaţă decât femeile, dar cu toate acestea,
universităţile şi multe alte domenii ale vieţii sociale dând impresia că
femeile sunt egale cu bărbaţii. Aceasta a fost prima precondiţie sociopolitică pentru preponderenţa femeilor în mişcările anti-război din anii
1991-1995. Femeile din Bosnia-Herţegovina şi din întreg spaţiul fostei
Iugoslavii erau mult mai îngrijorate cu privire la posibilele consecinţe ale
conflictelor etnice decât omologii lor de sex masculin, deoarece femeile
acceptă în general ideea că menţinerea familiei intacte este
responsabilitatea lor. Distrugerea familiilor le lăsa mai dezavantajate şi mai
vulnerabile din punct de vedere social decât bărbaţii şi, în acest sens, se
poate argumenta că familia este încă sursa lor principală de apartenenţă, în
timp ce naţionalismul le-a oferit oamenilor o identitate mai largă4.
Literatura afirmă o presiune ideologică asupra femeilor de a-şi
asuma rolul tradiţional, menţinerea echilibrului între muncă şi
responsabilităţile familiale fiind o provocare majoră pentru cele mai multe
dintre ele. Beneficiile comunismului erau, în majoritatea cazurilor, ataşate
posibilităţii femeii de a se angaja şi de a nu depinde de soţ. Pentru o bună
perioadă, ţările comuniste din Europa de Est au fost caracterizate şi de
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egalitatea de gen pe piaţa muncii, participarea femeilor la forţa de muncă
fiind mare comparativ cu a altor state5.
Femeile şi politicile familiale
Presiunea ideologică a fost înlocuită cu una care sugera că angajarea
femeilor rulează contrar intereselor copiilor, familiei şi implicit societăţii.
De vreme ce rolul potrivit al femeii trebuie să fie cel de casnică, angajarea
femeilor s-a devalorizat din punct de vedere ideologic şi politic6. Revenirea
valorilor patriarhale a fost aprobată şi de guvernele comuniste din
republicile iugoslave, care credeau că ar putea rezolva problema
reprezentată de creşterea rapidă a şomajului prin întoarcerea femeilor la
gospodărie. Până la sfârşitul anilor 1980, societatea iugoslavă a asistat la o
luptă înrădăcinată în problema libertăţii faţă de obligaţia femeilor de a da
mai multe naşteri şi de a fi din nou mame bune şi gospodine. Propaganda
politică, media şi Biserica au definit participarea femeilor la forţa de muncă
ca principală cauză a problemelor sociale, în contrast cu perioada precomunistă, în care femeile stăteau acasă şi aveau grijă de copiii şi soţii lor7.
Femeile care au optat pentru plasarea copiilor în instituţiile de îngrijire
oferite de stat au fost considerate mame rele, în timp ce femeile care au
încercat să se ocupe în acelaşi timp de muncă şi de familie au fost
considerate muncitoare rele, deoarece s-au axat mai mult pe
responsabilităţile din interiorul familiei. Drepturile de reproducere ale
femeilor în ţările post-comuniste au constituit o zonă pe care cercetătorii au
ilustrat-o drept o pierdere pentru femeile din Europa de Est după căderea
comunismului.
Începând cu anul 1952, legislaţia privind avortul în fosta Iugoslavie
a trecut printr-un proces de liberalizare ca răspuns la creşterea
semnificativă a intervenţiilor ilegale asociate cu niveluri ridicate de
morbiditate şi mortalitate maternă. Modificările ulterioare ale legilor
privind avortul au vizat în mod expres facilitarea accesului la avortul legal
pentru a descuraja practicile ilegale. De exemplu, o scădere semnificativă a
numărului de avorturi ilegale este atribuită deciziei din 1969 de a elimina
cerinţa aprobării unei comisii pentru încetarea sarcinilor cu durată mai
mică de 10 săptămâni, cerinţă care a reprezentat un obstacol practic şi
psihic pentru întreruperile de sarcină. Deşi ratele avorturilor au continuat
să fie foarte mari, fostul guvern a atins în mod esenţial obiectivul: avorturile
ilegale au fost practic eliminate şi ţara a înregistrat o scădere semnificativă
a morbidităţii şi mortalităţii materne.
În primii ani de tranziţie post-comunistă au fost lansate programe
pentru creşterea ratei natalităţii şi lupta împotriva avortului, existând
restricţii în Rusia, Republica Cehă, Ungaria etc. Cu toate acestea, drepturile
Spehar 2005: 107.
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femeilor sunt încă susţinute, avortul rămânând legal în toate ţările (cu
excepţia Poloniei8). Deşi Bosnia-Herţegovina şi-a obţinut independenţa faţă
de Iugoslavia în 1991, avortul a rămas reglementat de Legea adoptată de
fosta republică la 7 octombrie 1977, prin care se menţiona că este dreptul
omului de a decide asupra naşterii de copii. Astfel, în conformitate cu
această lege, avortul este permis la cerere în primele 10 săptămâni de
sarcină. Un domeniu îngrijorător pentru Bosnia-Herţegovina este rata
ridicată a avortului în rândul adolescentelor, comparativ cu incidenţa
relativ scăzută a acestuia în celelalte republici din fosta Iugoslavie9.
Femeile ca agenţi ai schimbării
Prăbuşirea regimurilor totalitare a oferit femeilor posibilitatea
creşterii dialogului şi criticilor, cunoscând un avânt în 1995 când au fost
stabilite centre pentru studii de gen şi ale femeilor în Universităţile din
Moscova, Vilnius, Budapesta (finanţarea acestora fiind totuşi limitată). În
plus, zeci de conferinţe naţionale şi internaţionale legate de problemele
femeilor au fost ţinute în regiune, adunând femei care să discute despre
supravieţuirea tranziţiei şi planificarea protejării şi promovării drepturilor
femeilor. Articularea drepturilor femeilor în discursul post-comunist este
relativ nouă, organizaţiile non-guvernamentale trebuind să depună eforturi
în influenţarea politicilor, protejarea legislaţiei şi alegerea candidaţilor profemei10.
În realizarea profilului Bosniei-Herţegovina, Martha Walsh se
opreşte asupra recensământului realizat în 1991, care a scos în evidenţă
majoritatea reprezentată de comunitatea musulmană, urmată de cea sârbă,
croată şi celelalte mai mici, toate acestea fiind amestecate şi având
identitate distinctă. În urma războiului civil, fiecare sector din Bosnia a fost
devastat, infrastructura statală, sistemul educaţional şi cel al sănătăţii fiind
paralizate. În funcţie de rolurile şi relaţiile de pe parcursul conflictului,
fiecare gen a avut un mod diferit de gestionare a consecinţelor, statutul,
clasa şi etnicitatea fiind elementele cheie în determinarea poziţiei femeii.
Deşi în perioada post-conflictuală femeile erau văzute ca fiind victime, cu
timpul acestea au devenit apărătoare ale familiei şi au reuşit să se implice în
sectoare ale muncii dominate în mod obişnuit de bărbaţi11. Acest pas a scos
în evidenţă discriminarea regăsită în sectorul de angajare, cu precădere cel
orientat politic şi cel socio-cultural, astfel încât femeile au căutat să
identifice mijloace alternative pentru generarea de venit.
De remarcat în noile democraţii este faptul că femeile nu erau
obişnuite sau doritoare să se folosească de noile libertăţi pentru a-şi
îmbunătăţi poziţia. Cea mai importantă dezvoltare este renaşterea societăţii
Spehar 2005: 109-110.
Department of economic and social affairs 2013: 64-65.
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civile, care a reprezentat noi începuturi şi noi iniţiative. Capitolul cu privire
la organizaţiile femeilor în Bosnia post-conflict descrie emergenţa,
activităţile, programele şi impactul în adresarea problemelor de gen
asociate cu conflictul. Înainte de conflict, nu existau organizaţii nonguvernamentale, ci doar cluburi organizate şi asociaţii pentru persoane cu
dizabilităţi, absenţa lor fiind cauzată de serviciile furnizate de guvern şi
lipsa spaţiului pentru dezvoltarea instituţiilor societăţii civile. Dezastrul
umanitar creat de război a depăşit capacitatea guvernului de a satisface
nevoile oamenilor săi, momentul fiind prielnic pentru intervenţia
organizaţiilor non-guvernamentale, a căror beneficiari şi furnizori au fost
cu precădere femei. Primele organizaţii ale femeilor furnizau mâncare,
haine, adăpost pentru refugiaţi şi grupurile vulnerabile, iar unele dintre ele
acordau şi consiliere şi îngrijire medicală victimelor12.
Deoarece au fost excluse din procesul politic, femeile au decis să se
organizeze în vederea acordării de ajutor umanitar victimelor războiului,
cât şi în rezolvarea problemelor concrete ce mai afectau comunităţile. A
patra conferinţă mondială a femeilor ţinută la Beijing în 1995 sprijină
existenţa grupurilor şi încurajează noile grupuri de femei în regiune. Nici o
femeie din Bosnia-Herţegovina nu a fost implicată în deciderea viitorului
ţării, eşecul devenind şi mai mare având în vedere faptul că Platforma de
Acţiune de la Beijing a fost adoptată cu câteva luni înaintea stabilirii
Acordului de Pace de la Dayton, cea dintâi fiind o strategie de perspectivă
asupra a ceea ce a fost necesar pentru a consolida rolul şi drepturile
femeilor13. Creşterea numărului de organizaţii reprezintă astfel o paralelă a
structurii politice, politica fiind arena de desfăşurare a bărbaţilor. În anul
1999, în Bosnia activau 284 de ONG-uri, doar 56 dintre acestea
menţionând problemele femeilor în declaraţia misiunii, fapt ce
demonstrează că nu toate organizaţiile conduse de femei au ca ţintă femeile
sau au conexiuni cu agenda feministă. În general, organizaţiile din Bosnia
sunt axate pe democraţie sau drepturile omului, luându-şi astfel
angajamentul faţă de aceste probleme prin desfăşurarea de activităţi
precum discuţiile la masa rotundă, campanii de advocacy, ajutor gratuit
pentru femei, producerea de materiale educaţionale cu privire la drepturile
omului14. După adoptarea Platformei de la Beijing se facilitează acţiunea
organizaţiilor non-guvernamentale, care operează de regulă prin
implementarea prevederilor stabilite, şi care, în acest caz, au încercat să
elimine violenţa din rândul femeilor prin diferite programe şi activităţi,
reuşind astfel să mărească importanţa sectorului non-guvernamental.
Datorită Declaraţiei de la Beijing, organizaţiile non-guvernamentale ale
femeilor de pe teritoriul Bosniei-Herţegovina au reuşit să influenţeze
Kumar 2001: 160-165.
A se vedea Implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action (1995) in
Bosnia and Herzegovina.
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comunităţile din cadrul cărora fac parte şi să atragă atenţia asupra
problemelor existente.
Rezoluţia 1325 din 2000 a ONU este cea care a continuat misiunea
Declaraţiei de la Beijing de promovare a egalităţii de gen şi includerea
femeilor în procesele de pace şi dezvoltare. Important de remarcat este
necesitatea de a include femeile ca actor important în cadrul misiunilor de
peacekeeping şi peacebuilding şi protejarea drepturilor acestora, precum şi
eliminarea violenţei ca factor perturbator al obţinerii păcii. Odată cu
adoptarea acestei Rezoluţii începe recunoaşterea rolului important al
femeilor din Bosnia-Herţegovina şi capabilitatea lor de a depăşi graniţele
inter-etnice şi de a contribui la realizarea unei păci de durată.
Concluzii
În cazul Bosniei-Herţegovina era necesară adoptarea unei
perspective de gen care să includă nevoile femeilor din perioada repatrierii
şi restabilirii lor, a reintegrării şi reconstrucţiei post-conflict, măsuri de
sprijinire a iniţiativelor de pace de la nivel local şi implicarea lor in
mecanismele de implementare a acordurilor de pace precum şi asigurarea
respectării şi protejării drepturilor femeilor15. Cea mai mare parte din
munca pentru reconciliere şi pace în Bosnia a fost realizată de organizaţiile
femeilor, acestea reprezentând singurul loc în care femeile se simţeau în
siguranţă. Sprijinul psiho-social oferit de organizaţiile pentru femei şi
dialogul început în cadrul acestora reprezintă un lucru vital pentru procesul
de vindecare, acest lucru reprezentând baza procesului de peacebuilding.
Situaţia Bosniei-Herţegovina a fost inclusă în rapoartele periodice
ale Convenţiei pentru Eliminarea tuturor formelor de discriminare la
adresa femeilor (CEDAW) din 2005, în urma cărora au fost realizate o serie
de observaţii şi recomandări la adresa situaţiei din acea ţară, regăsite
ulterior în Gender Action Plan. Gender Action Plan din BosniaHerţegovina a constituit o strategie adoptată de Consiliul de miniştri ai ţării
a cărui scop îl constituia definirea de strategii şi programe care să ajute la
obţinerea egalităţii femeilor şi bărbaţilor din Bosnia, printre care
armonizarea legislaţiei în diferite domenii, analiza socio-economică,
educaţia şi construirea capacităţii de încurajare a unei cooperări active16.
Integrarea perspectivei de gen în viaţa socială urmăreşte de fapt
crearea unei societăţi egale, încurajarea femeilor să se implice în viaţa
socială cu toate aspectele care o compun şi, nu în ultimul rând, încurajarea
conlucrării femeilor şi bărbaţilor în sensul atingerii egalităţii de şanse, în
drepturi şi a împărţirii echitabile între femei şi bărbaţi a responsabilităţilor
sociale. Totodată, este importantă responsabilizarea ambelor genuri pentru

ONU 2000: 1-4.
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a crea o societate echilibrată care să corespundă realităţilor sociale
existente în momentul de faţă.
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