
Această abordare presupune analiza inegalită-
ților care stau la baza problemelor de dezvol-
tare și remedierea practicilor discriminatorii și 
distribuțiile nedrepte de putere care împiedică 
progresul dezvoltării.

ABORDAREA BAZATĂ PE 
DREPTURILE OMULUI  (ABDO) 

semnifică: 
3 abordare „cu față umană”
3 mod de gândire și abordare a statului (a 

agenților statului), a relațiilor între autori-
tățile publice și oameni, precum și proce-
sul de dezvoltare, centrat pe oameni și pe 
drepturile omului.

Obiectivele statului /ale autorităților publice 
trebuie să fie „despre OAMENI”, iar rezultate-

CUM INTEGRĂM ABDO 
ÎN ACTIVITATEA 

INSTITUŢIILOR PUBLICE?
Din perspectiva ABDO, în activitatea sa statul 
și autoritățile publice trebuie să se concentreze 
pe crearea și extinderea oportunităților pentru 
oameni: să se dezvolte, să-și urmărească efec-
tiv propriile aspirații de viață și, în final să obți-
nă autorealizarea. Acest minim de oportunități 
pentru o viață bună este prevăzut și definit de 
standardele din domeniul drepturilor omului. 

Drepturile omului sunt acele oportunități mini-
me pentru o viață bună, pe care statul, în mod 
categoric, este obligat să le asigure.

Toate documentele de politici publice, docu-
mentele de planificare (Strategia națională de 
dezvoltare, Programul de activitate al Guvernu-
lui, Planul național de dezvoltare, Cadrul buge-
tar pe termen mediu, Planul anual al Guvernului, 
Planul anual al autorității publice),  programele 
de cooperare pentru dezvoltare și asisten-
ța tehnică ar trebui să promoveze realizarea 
drepturilor omului, astfel cum este prevăzut 
în Declarația Universală a Drepturilor Omului 
și în alte instrumente internaționale privind 
drepturile omului.

Standardele privind drepturile omului conținu-
te și principiile derivate din Declarația Univer-
sală a Drepturilor Omului și alte instrumente 
internaționale în domeniul drepturilor omului 
ghidează cooperarea și programarea în toate 
sectoarele și în toate fazele procesului de pla-
nificare strategică.

Consultarea grupurilor vulnerabile 
este indispensabilă la fiecare etapa 

a ciclului de politici.

Integrarea drepturilor în activitatea 
instituţiilor publice necesită integrarea 
sistemică a principiilor şi standardelor 

în materie de drepturi ale omului 
la fiecare etapă a ciclului de politici.

1. La etapa de analiză este importantă colecta-
rea şi analiza informaţiei cu privire la situaţia 
titularilor de drepturi în domeniul respectiv 
(educaţie, muncă, sănătate, protecţie socia-
lă, etc.). 
Analiza situaţiei implică o apreciere a calită-
ţii informaţiei colectate. Colectarea şi analiza 
informaţiei vor finaliza cu identificarea in-
egalităţilor/problemelor majore în realizarea 
drepturilor omului. 

2. Finalitatea procesului de analiză constă în 
identificarea cauzelor structurale care împie-
dică realizarea efectivă a drepturilor omului. 
Intervenţiile urmează a fi orientate spre înlă-
turarea acestora. 

3. Finalitatea procesului de planificare constă 
în adoptarea documentului de politici (luarea 
deciziei). Nu este suficient ca o decizie/un 
document de politică publică să fie doar ela-
borat din perspectiva drepturilor omului. Este 
la fel de importantă și etapa de implementa-
re. Implementarea documentelor de politici 
publice trebuie să fie ghidată de principiile şi 
standardele din domeniul drepturilor omului. 

4. Monitorizarea şi evaluarea este esenţială 
pentru a urmări dacă activităţile sunt imple-
mentate conform planului şi dacă acestea au 
avut impactul scontat.
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ABORDAREA BAZATĂ PE DREPTURILE 
OMULUI (ABDO) este un cadru conceptual 
pentru procesul de dezvoltare umană care 
se bazează în mod normativ pe standardele 
internaționale ale drepturilor omului și este 
direcționat operațional către promovarea și 
protejarea drepturilor omului.



le obținute  exprimate și măsurate în utilitate 
pentru OAMENI, nu în kilometri, număr de 
evenimente sau bugete cheltuite. 

Statul și autoritățile publice trebuie să se con-
centreze pe crearea și extinderea oportunită-
ților pentru OAMENI, să asigure standardele 
minime pentru o viață mai bună. 

DE CE ESTE NECESARĂ 
ABORDAREA BAZATĂ PE 
DREPTURILE OMULUI?

 

Abordarea bazată pe drepturile omului către 
dezvoltare schimbă fundamental misiunea de 
bază a dezvoltării de la caritate la obligația de 
a respecta, proteja și îndeplini drepturile.  Acest 
lucru se face prin integrarea normelor și princi-
piilor drepturilor omului în fiecare domeniu al 
cooperării pentru dezvoltare, inclusiv procesul 
în sine, și în fiecare domeniu tematic de lucru. 

Statul este în mod automat obligat să asigure 
drepturile fundamentale oricărei persoane, dar 
nu la discreție. Altfel spus, asigurarea anumi-
tor bunuri și servicii indispensabile nu este o 
chestie de binefacere sau caritate, dar este o 
obligație necondiționată și imperativă, pe care 
oamenii au dreptul să o ceară.    

ABDO dezvoltă capacitatea deținătorilor de 
obligații  de a-și îndeplini îndatoririle și îi încu-
rajează pe titularii de drepturi să își revendice 
drepturile. Guvernele/autoritățile publice au 
trei niveluri de obligație: să respecte, să prote-
jeze și să îndeplinească fiecare drept.

A respecta un drept înseamnă că statul trebuie 
să se abțină de a se amesteca în mod direct sau 
indirect în procesul de exercitare a drepturilor. 

A proteja un drept înseamnă că statul trebuie 
să întreprindă măsuri proactive care împiedi-
că părțile terțe de a interfera cu procesul de 
exercitare a dreptului. Astfel de măsuri includ: 
prevenirea, investigarea, pedepsirea și asigu-
rarea despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat 
de abuzuri sau încălcări ale drepturilor omului 
de către părți terțe, cum ar fi persoane fizice, 
societăți comerciale sau alți actori statali și ne-
statali.
A îndeplini  un drept înseamnă că statul trebuie 
să se implice în mod proactiv în activitățile me-
nite să consolideze accesul oamenilor la resur-
se și mijloace pentru a-și asigura traiul,  a pune 
în aplicare legi, politici, instituții și proceduri, 
inclusiv alocarea resurselor, pentru a permite 
oamenilor să se bucure de drepturile lor.  

CINCI PRINCIPII-CHEIE 
ALE ABDO

Activităţile instituţiilor publice trebuie să fie 
ghidate de principiile consfinţite în tratatele 
internaţionale în materie de drepturile omului. 

Abordarea bazată pe drepturile omului se referă la 
asigurarea integrării a standardelor și principiilor 
drepturilor omului în procesul de elaborare a politici-
lor, precum și în funcționarea zilnică a organizațiilor. 

Cele cinci principii de care trebuie să se ghide-
ze autoritățile publice în procesul de planifica-
re strategică sunt următoarele:

Universalitate. Implică obligația ca statul să-i 
trateze pe toți oamenii, fără vreo excepție, ca 
titulari de drepturi.

Indivizibilitate şi interdependență. Semnifică 
progresul în realizarea unui drept depinde de 
avansarea tuturor celorlalte drepturi, iar rea-

lizarea unui drept nu poate fi făcută în detri-
mentul altor drepturi. 

Participare și abilitare. Implică transparență, 
informarea proactivă şi crearea unui mediu 
favorabil pentru ca toate segmentele sociale 
să-şi exprime punctele de vedere.  Autoritățile 
trebuie să creeze un mediu propice pentru a 
asigura participarea publică la elaborarea do-
cumentelor de politici şi a programelor. 

Nediscriminare și egalitate. Presupune că toa-
te persoanele au dreptul la drepturile lor fără 
nici un fel de  discriminare. Aceasta înseamnă 
că toate formele de discriminare în realizarea 
drepturilor trebuie interzise,   prevenite și elimi-
nate. De asemenea, este necesară prioritizarea 
grupurilor de persoane, care din cauza contex-
tului social, economic şi politic specific sunt 
predispuse discriminării, marginalizării şi exclu-
derii cauzate de factori cum sunt: etnia, genul, 
vârsta, dizabilitatea, zona de reşedinţă, statut 
economic şi/sau legal, statut de sănătate, grup 
ocupaţional, statut socio-cultural şi alţi factori 
similari.

Responsabilitate. Presupune o monitorizare 
eficientă a standardelor drepturilor omului, 
precum și oferirea de remedii eficiente pentru 
încălcarea drepturilor omului. Pentru ca res-
ponsabilitatea să fie eficientă, trebuie să existe 
legi, politici, instituții, proceduri administrative 
și mecanisme de reparare adecvate pentru a 
asigura drepturile omului. 

ATENȚIE: Doar în condiţiile în care sunt lua-
te cumulativ în considerare, aceste principii 
de bază asigură faptul că procesele de pre-
gătire/planificare şi implementare a politici-
lor publice creează un mediu favorabil pen-
tru realizarea drepturilor omului.


