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women In the republIc of moldova and democratIzatIon
socIetY In the ‘90s of the twentIeth centurY

The sustainable development of contemporary society requires the full use 
of the potential of both women and men. The contribution of men in human 
development is known, promoted and propagated. The role of women is often 
in the shadow of history, although they have played an important role in various 
political movements and even revolutions.

Feminist social theories emphasize that women contribute to the birth of na-
tions and the democratization of society. The human race shapes society and is 
reshaped by the social and political conditions in which they appear. The gender 
literature on political and national issues mentions that women are involved in 
ethnic and political processes through: the biological reproduction of members 
of ethnic communities, as reproducers of the borders of national groups, as fun-
damental participants in the ideological reproduction of the community and 
transmitters of its culture. Last but not least, women are a real political force in 
the democratic emancipation movement and national companies. The events of 
the ‘90s of the last century they are a convincing testimony of this thesis.

Citizens of the Republic of Moldova of different ethnicities participated in 
the national movement and contributed to radical social changes. The historical 
circumstances that trained women and organized them for actions of public in-
terest, were the events of the ‘90s of the twentieth century. In the Republic of Mol-
dova, these led to the emergence of women’s emancipation movements, formally 
known since socialism, but deprived in Soviet conditions of true participatory 
democracy. Women voluntarily became involved with passion in the struggle for 
political and, implicitly, national freedoms. Some concrete examples - Women 
writers: Leonida Lari, Galina Trifan, Irina Nechit; Politicians: Lidia Istrati, Eca-
terina Mardarovici, Vitalia Pavlicenco. Journalists: Viorica Cucereanu, Larisa 
Ungureanu, Lucia Culev. Maria Bulat Saharneanu. Wives of arrested soldiers: Eu-
dochia Ivanțoc. Teachers: Veronica Postolachi, Eugenia Marin and many others.

Non-governmental organizations active in the field of women appeared in our 
space in the 1990s, many of which had women as founders and they were pro-
moters of legislative initiatives in achieving real equality of opportunity, formed 
communication networks, initiated state dialogue and non-governmental orga-
nizations of women, have initiated training courses on gender issues.

The contribution of women to the processes of civilizational prosperity of so-
ciety Moldovan women are to be studied and capitalized on, and creative women 
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au format rețele de comunicare, au inițiat dialogul statului și a organizațiilor non-
guvernamentale ale femeilor, au inițiat cursuri de instruire în problemele de gen.

Aportul femeilor la procesele de propășire civilizațională a societății 
moldovenești urmează a fi studiat și valorificat, iar femeile creative trebuie elogi-
ate. Or, o societate armonioasă este cea care răspunde provocărilor existențiale, 
reușind să mobilizeze și partea feminină a societății. 

are to be praised. However, it is a harmonious society that responds to existential 
challenges, managing to mobilize the female part of society.
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femeIle dIn republIca moldova șI democratIzarea
socIetățII în anII ’90 aI secoluluI al xx-lea

Dezvoltarea durabilă a societății contemporane presupune folosirea plenară 
a potențialului deopotrivă al femeilor și bărbaților. Aportul bărbaților în dezvol-
tarea umană este cunoscut, promovat și propagat. Rolul femeilor deseori se află 
în umbra istoriei, deși ele au jucat un rol important în diverse mișcări politice și 
chiar revoluții.

Teoriile sociale feministe subliniază că femeile contribuie la nașterea națiunilor 
și democratizarea societății. Genurile umane modelează societatea și sunt remo-
delate de condițiile sociale și politice în care apar. În literatura de gen consacrată 
problemelor politice și naționale se menționează că femeile se implică în procese 
etnice și politice prin: reproducerea biologică ai membrilor colectivităților etnice, 
ca reproducători ai granițelor grupurilor naționale, ca participanți fundamentali 
la reproducerea ideologică a colectivității și transmițători ai culturii acesteia. Nu 
în ultimul rând, femeile sunt o forță politică reală în mișcarea de emancipare de-
mocratică și națională a societăților. Evenimentele din anii ‘90 ai secolului trecut 
sunt o mărturie convingătoare a acestei tezei.

Cetățenele din Republica Moldova de diferite etnii au participat la mișcarea 
națională și au contribuit la schimbările sociale radicale. Circumstanțele istorice 
care au antrenat femeile și le-au organizat în vederea acțiunilor de interes public, 
au fost evenimentele din anii ‘90 ai secolului al XX-lea. În Republica Moldova 
acestea au dus la apariția mișcărilor de emancipare ale femeilor, cunoscute for-
mal încă din socialism, dar lipsite în condițiile sovietice de adevărata democrație 
participativă. Femeile s-au implicat în mod voluntar cu pasiune în luptă pentru 
libertățile politice și implicit naționale. Câteva exemple concrete – Femei scrii-
toare: Leonida Lari, Galina Trifan, Irina Nechit; Politiciene: Lidia Istrati, Ecateri-
na Mardarovici, Vitalia Pavlicenco; Jurnaliste: Viorica Cucereanu, Larisa Ungu-
reanu, Lucia Culev, Maria Bulat Saharneanu. Soții de militari arestați: Eudochia 
Ivanțoc. Profesoare: Veronica Postolachi, Eugenia Marin și multe altele.

În spațiul nostru au apărut în anii ‘90 organizații nonguvernamentale active 
în problema femeilor, multe din care aveau drept fondatori femei și acestea au 
fost promotoare ale inițiativelor legislative în realizarea egalității reale de șanse, 


