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Introducere:

Noi studenţii, ca viitori oameni care, cel puţin teoretic, ar trebui să ştim să obţinem şi gestionăm
eficient banii, şi nu numai, dar, uităm foarte des, de problemele care ne înconjoară, şi anume
problemele sociale.
Ne putem implica în anumite probleme de interes social, chiar dacă suntem la o facultate cu
specialitate economică? Răspunsul este, cu toată convingerea, DA! Cum? Simplu, învăţând să facem
bani şi să îi folosim pentru cei care au mai mare nevoie de ei. Modalităţile de ajutor a acestor persoane
sunt numeroase, şi depind de situaţia în care se află acele persoane.
De aceea, cu această ocazie, aş dori să prezint o problemă care la noi în ţară nu prezintă un
interes mare, cu toate că este o problemă socială destul de gravă, şi anume, violenţa domestică şi cea
de la locul de muncă, şi în special, violenţa înpotriva femeii.
Când vedem la televizor, sau auzim că o femeie a fost bătută de soţul ei, sau că o femeie a fost
hărţuită sexual de către patronul ei, cei mai mulţi dintre noi, simt pentru acea femeie, cel mult, milă.
Dar oare ştim prin ce chinuri fizice trece respectiva? Ştim ce consecinţe psihologice astfel de acte pot
avea asupra sa sau asupra familiei sale? NU! Cei din jur ar putea să spună “de ce ar trebui să ma
intereseze pe mine? Mie sau celor din familia mea nu se va întâmpla niciodată!”. Este fals, oricine, în
orice moment poate deveni o victimă a abuzurilor în familie sau la locul de muncă. De aceea trebuie
să ne implicăm, într-o anumită măsură, în prevenirea acestor abuzuri, sau, în ajutorarea victimelor.
Cum un student la A.S.E. poate fi implicat în acţiuni care să ajute victimele violenţelor
împotriva femeii? El dispune de mai multe modalităţi: prin participarea la astfel de sesiuni de
comunicare pentru a trage un semnal de alarmă asupra acestor tipuri de abuzuri la care femeile sunt
supuse; prin participarea, ca voluntar, la diferite ONG-uri care lucrează în domeniu; să participe sau
să realizeze campanii de informare şi sensibilizare a populaţiei în legătură cu această problemă,
campanii de prevenire a abuzurilor în familie, campanii de ajutorare a victimelor, sau, pot convinge
marile firme (prin prezentarea unor studii, a unor cazuri extreme de violenţe care au dus la decese,
etc.), să îşi mărească fondurile destinate activităţilor sociale, sau pot convinge firmele să îşi conceapă
astfel de fonduri, pentru că multe dintre firmele din România nu au aşa ceva.
O modalitate eficientă, şi care nu presupune un efort financiar deosebit din partea României, este
de a obţine, prin intermediul diferitelor programe europene – pe acestă temă, fonduri de la Uniunea
Europeană.
În acestă prezentare, pe lângă prezentarea dimensiunii şi impactului violenţei domestice, sunt
prezentate programele prin care Uniunea ne-a ajutat să realizăm campanii, proiecte, etc. de ajutorare a
victimelor abuzurilor.
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Capitolul 1 DIMENSIUNEA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE

1.1 Conceptul de violenţă:
Violenţa este rãnirea fizicã sau emoţionalã a unei persoane.
Violenţa se poate manifesta ca:
 agresiune fizicã: împingeri, pãlmuiri, loviri cu / de obiecte, lovituri cu picioarele sau cu
pumnul, sugrumare, etc.;
 violenţã verbalã: umiliri şi critici jignitoare, înjurãturi, batjocorire, ameninţãri cu bãtaia, cu
omor ori sinuciderea;
 agresiune sexualã, de exemplu: constrângere la activitãţi sexuale nedorite, provocarea durerii
lovirea organelor sexuale, etc.;
 violenţã economicã: interzicerea de a lucra, sau de avea bani proprii, şantaj cu banii,
înfricoşare prin distrugerea obiectelor de valoare ale femeii sau a obiectelor din casã, ameninţare cã o
sã ia copii, folosirea copiilor pentru a trezi sentimente de vinovãţie în partenerã;
 izolare: bãrbatul hotãrâşte ce poate sã facã femeia şi ce nu, cu cine se întâlneşte, cu cine se
împrieteneşte.
Violenţa asupra femeii are o evoluţie ciclicã. Se disting trei faze:
 creşterea tensiunii între parteneri, certurile sunt din ce în ce mai grave şi mai frecvente.
Pentru a justifica violenţa comisã asupra femeii, partenerul poate invoca: cã este dezordonatã, gãteşte
groaznic, cã este neîngrijitã, prea grasã sau prea slabã, are pãr prea lung sau prea scurt, întârzie,
flirteazã cu bãrbaţii, etc;
 episodul de violenţã: bãrbatul rãmâne fãrã argumente în exercitarea controlului asupra
femeii şi recurge la acte de violenţã;
 “luna de miere”: bãrbatul regretã cele întâmplate, cere iertare femeii, îi promite cã nu
se va mai repeta, îi cumpãrã cadouri, o asigurã de iubirea lui. Femeia se întoarce la el cu noi speranţe.
Ciclul violenţei se repetã. Rar se întâmplã ca violenţa asupra femeii sã fie una singularã.
Incidentele se repetã din ce în ce mai frecvent şi devin din ce în ce mai grave de-a lungul timpului.
1.2 Conceptul de violenţă în familie asupra femeii:
Definiţia violenţei în familie formulată de către Comitetul de Miniştrii ai Consiliului Europei,
este “orice act sau omisiune comisă în interirul familiei de către unul din membrii acestei şi aduce
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atingerea vieţii, integrităţii corporale sau psihologice sau libertăţii altui membru al acelei familii, şi
vatămă în mod serios dezvoltarea personalităţii lui / ei”.1
“Violenţa în cadrul familiei sau între locuitorii aceleiaşi case, a fost denumită violenţă
domestică.”2
Violenţa în familie nu este doar violenţa împotriva femeii. Violenţa în familie, în România, ca şi
în celelalte ţări, este predominant violenţă împotriva femeii, dar şi violenţă împotriva copiilor,
persoanelor vârsnice, persoanelor bolnave. Două treimi din victimele violenţei în familie sunt femei,
în timp ce bărbaţii reprezintă o treime.
Violenţa în familie este, prin definiţie, un fenomen “ascuns”, deci dificil de estimat (fiind
deoseori subestimant), din cauza caracterului puternic “privat”.
Prin violenţa asupra femeilor se înţelege orice act de violenţă bazată pe diferenţa de sex
care are drept rezultat sau poate conduce la vătămarea sau suferinţa fizică, sexuală sau psihologică a
femeilor, inclusiv ameninţarea cu astfel de acte, cu constrângerea sau lipsirea arbitrară de libertate,
chiar daca acestea apar în viata publică sau privată (conform Declaraţiei de la Beijing, din cadrul
cele de a Patra Conferinte Mondiale a Femeilor, septembrie 1995).

A. Violenţa psihologică în familie:
Violenţa psihologică este estimată pornind de la şapte itemi referitori la: insulte sau înjurături
frecvente “în mod frecvent un membru al familiei vă spunea că nu sunteţi bună de nimic”, ameninţări
repetate cu despărţirea sau cu bătaia, ameninţări cu moartea, “să vă forţeze să faceţi lucruri
umilitoare” şi “să vă distrugă sau să vă ia lucrurile care au valoare pentru dvs.”.
Dintre persoanele care au suportat acest tip de violenţă, doar 29% au trebuit să facă faţă la o
singură formă dintre cele de mai sus, 28% la două forme, în timp ce restul (43%), au fost abuzaţi
psihologic sub multiple forme. Violenţa psihologică este acompaniată şi de alte tipuri de violenţă: în
jur de trei sferturi din victimele violenţei psihologice au suferit abuzuri fizice, sociale sau econimice.
Violenţa psihologică este la fel de răspândită în oraşele mari, mici şi în sate. Între regiunile ţării,
acesta este mai rar întâlnită în familiile din Oltenia (6%), şi raportată mai frecvent (27%) în familiile
din Dobrogea.
Violenţa psihologică este de aproape două ori mai frecventă la femei (16%) decât la bărbaţi
(9%), indiferent de etnie sau de vârstă.
Violenţa psihologică este mai rar întâlnită la persoanele cu educaţie superioară. Şapte din o sută
de persoane cu studii superioare au fost / sunt nevoite să îi facă faţă.
Violenţa psihologică este mai răspândită la persoanele casnice (19%) şi mai rară la nivelul
pensionarilor (10%). Dintre persoanele ocupate, muncitorii necalificaţi raportează în semnificativ mai
mare măsură (31%) astfel de experienţe în familie.
Persoanele care se declară că au suferit în mod frecvent violenţă psihologică sub o formă sau
alta, se distribuie pe principalele caracteristici de status similar întregii populaţii. Adică sunt majoritar
de etnie română, de religie ortodoxă, căsătoriţi cu acte, ocupaţi sau pensionari, etc.
Victimele femei:
 reprezintă 68% din totalul victimelor;
 de toate vârstele, etniile şi religiile, nivelurile de educaţie;
 majoritatea dintre acestea sunt divorţate;
 din toate categoriile socio-profesionale;
 din mediile rezidenţiale şi din localităţi de toate mărimile (mai ales din Dobrogea şi mai
puţin din Oltenia).

1
2

Adoptată la 26 martie 1985 www.social.coeint/en/cohesion/fampol/recomm/family/R(85)4.htm#FN1
Lado, 1997
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Victimele femei care consideră violenţa psihologică drept cea mai gravă, în cea mai mare parte
în uniuni consensuale. Supravieţuitoarele violenţei psihologice combinată cu cea fizică, consideră pe a
doua drept cea mai marcantă, sunt majoritar divorţate.
Femeile care raportează violenţa psihologică ca fiind “cea mai marcantă”, într-o pondere
semnificativ de mare, suportă “de mai multe ori” (fie ocazional, fie cu regularitate) înjurături şi
ameninţări în familie, pe perioade lungi de timp (maxim 35 de ani, în medie 4.8 ani) (fig. 1)
Femeile sunt în considerabil mai mică măsură agresate psihologic în familia de origine. Violenţa
psihologică a femeii este, în schimb, un fenomen asociat perioadei de căsătorie.
Celor mai multe victime ale violenţei psihologice, li s-a întâmplat ca agresiunea să aibă loc de
faţă cu rude, prieteni, cunoştiinţe.
Majoritatea victimelor vorbesc despre experienţe întâmplate în urmă cu câteva luni, sau mai
demult. Doar 38% dintre femeile victime dau detalii despre evenimentele petrecute recent.
Două treimi dintre femei, vorbesc cu cineva desre ce li se întâmplă: cu rude de gen feminin
(mama, soacra, sora, cumnata, fina, naşa). Una din zece “povesteşte” cu vecinele, colegele de serviciu
sau prietenele. Doar în cazuri izolate, femeile discută cu persoane de gen masculin.
Pentru o jumătate dintre ele, a sărit cineva în ajutor, persoană care a discutat cu agresorul. O
cincime susţin că nu au nevoie de ajutor, în timp ce 28% nu au avut niciodată pe cienva care să le sară
în ajutor.
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1 = o singră dată; 2 = de câteva ori; 3 = de multe ori, cu regularitate; 4 = de multe ori, ocazional

Aproape o cincime au sunat la poliţie pentru a depune plângere şi două treimi dintre acestea au
fost nemulţumite sau foarte nemulţumite de modul în care poliţia a tratat cazul.
În cazul femeilor victime, asociat căsătoriei, perioada cu risc maxim de violenţă psihologică în
familie, soţul sau concubinul, fost sau actual, sunt cel mai frecvent agresor. În 80% din cazurile
raportate de femei agresorul a fost unic, în timp ce 20% din cazuri, femeile care raportează astfel de
violenţă, au suportat abuzuri psihologice în familie din partea a mai multor persoane agresor.
60% din femeile abuzate locuiesc cu agresorul, din următoarele cazuri:
 pentru că nu pot să plece (25%);
 pentru că nu vor (35%).
Factorii determinanţi care duc la violenţa psihologică asupra femeii:





săracia:
33% din victime provin din familii care nu au ce pune pe masă, şi suferă de foame;
34% din victime provin din familii care, în ultimul an, şi-au micşorat venitul;
47% din victime provin din familii ale căror venituri nu le asigură nici strictul necesar.
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alcoolismul:
în 55% din cazuri, agresorul era băut în momentul agresiunii;
un sfert din victime provin din familii, a căror un membru a dat în patima băuturii;
peste două treimi din femei victime provin din familii cu un membru alcoolic.

 supraaglomerarea locuinţei:
 o jumătate dintre victime provin din gospodării care locuiesc în condiţii de supraaglomerare
(mai puţin de 10 mp / persoană).
 nivel redus de educaţie:
 agresorii sunt supraprezentaţi prin absolvenţii de şcoală profesională sau de ucenici. Peste
trei sferturi din agresori au un nivel de educaţie sun mediu (liceu).
 expunere la violenţă psiholigică încă din copilărie:
 28% din victime provin din familii în care părinţii se certau des sau foarte des;
 30% din femeile socializate în familii marcate de certuri frecvente între părinţi, ajung la
rândul lor victime ale violenţei psihologice, la vârsta adultă.
În ceea ce priveşte starea de sănătate a femeilor autodeclarate victime ale violenţei psihologice:
 îşi apreciază sănătatea în termeni mai negativi decât femeile non-victime;
 80% reclamă oboseală, mai multe de două treimi reclamă stress, jumătatea au suferit des, în
ultimul an, dureri de cap şi insomnie;
 de-alungul vieţii, victimele au făcut mai multe avorturi decât celelate femei;
 9% au fost internate cel puţin o dată într-un spital de boli nervoase;
 una din zece are un partener care a fost internat într-un spital de boli nervoase;
 una din două victime s-a gândit la sinucidere (des sau foarte rar);
 mai mult de jumătate sunt tot timpul sau aproape tot timpul triste, nervoase şi neliniştite;
 de zece ori mai multe (26%) decât celelalte femei consideră că nu sunt tratate cu respect, ca
o fiinţă umană egală.

B. Violenţa fizică în familie:
Violenţa fizică este estimată pornind de la trei itemi referitori la: “cineva din familie v-a dat o
palmă sau v-a lovit cu piciorul”, “v-a aruncat sau v-a trântit de perete sau de podea”, sau “v-a rănit
cu cuţit sau cu o armă sau cu alt obiect”.
Dintre victimlele violenţei fizice, aproape toate (93%) au fost pălmuite şi / sau lovite cu piciorul,
şi o jumătate au fost trântite de perete sau de podea. În 16% din cazuri, victima a fost rănită cu un cuţit
sau cu un alt obiect.
95% din agresiunile fizice au fost însoţite şi de agresiuni psihologice, sociale în 63% din cazuri,
economice în 40% cazuri sau sexuale – 20% de cazuri.
Violenţa fizică este de aproape patru ori mai frecventă al femei – 10.5%, indiferent de vârstă şi
etnie.
Mai mult un sfert din persoanele divorţate (28%) raportează experienţe de violenţă fizică. Spre
deosebire, doar 6% din persoanele căsătorite oficial şi 10% din cele căsătorite neoficial (în uniune
consensuală) o raportează.
Femeile care raportează violenţă fizică în familie sunt:
 de toate vârstele şi de toate etniile;
 femeile de religie romano-catolică au un risc mai mare decât celelalte, acestea reprezentând
7% din victime;
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 22% din victime sunt femei divorţate;
 din toate categoriile social-profesionale;
 femeile cu studii superioare au un risc oarecum scăzut, ele reprezintă 8% din victime.
Majoritatea femeilor care au suportat violenţă fizică în familie, au fost abuzate în mod repetat,
“de multe ori”, fie cu regularitate, fie ocazional.
Cu precădrere, femeile cu un nivel redus de educaţie, sunt supuse cu regularitate la bătăi.
Femeile victime ale violenţei fizice au suportat abuzuri tinp de 10.7 ani în medie, fără
diferenţieri semnificative în funcţie de statutul marital (fig. 2).

De multe ori, cu
regularitate
13%
O singură data
8%

De multe ori, cu
regularitate
48%

De câteva ori
31%

Violenţa fizică asupra femeii se întinde pe toate perioadele de viaţă. Incidenţa fenomenului
creşte de patru ori la copilărie (10%) şi tinereţe timpurie (10%), la primii 5 ani de căsătorie (47%),
atinge maximul în următorii ani (63%), pentru ca să scadă, la bătrâneţe (29%).
28% din victime nu reacţioneză, aproape o cincime tac şi plâng, 17% fug de acasă sau se
refugiază la părinţi, 9% ripostează.
Mai mult de două treimi (71%) dintre ele vorbesc cu cineva despre ce li se întâmplă (mama,
soacra, sora, cumnata, naşa, prietenele, vecinele, etc.). Doar una din zece discută cu agresorul.
Pentru 56% dintre ele a sărit cineva în ajutorul lor, persoană care a discutat cu agresorul. 36% nu
au avut niciodată pe cineva care să le sară în ajutor.
Cam o treime au sunat la poliţie pentru a face plângere şi o jumătate dintre acestea au fost
nemulţumite sau foarte nemulţumite de modul în care poliţia a tratat cazul. Doar una din trei victime
ale violenţei fizice apelează la poliţie , pentru că: “nu am considerat necesar” (20%), “de frică” (13%),
“de ruşine” (8%), “nu am vrut să îi fac rău” (agresorului 5%), “poliţia nu face nimic, nu se implică”
(7%).
28% au ajuns la medic ca urmare a agresiunii, o dată sau de mai multe ori. Aproape toate au fost
mulţumite de felul în care au fost tratate.
35% au suferit lovituri grave la cap şi 24% au suferit vătămări grave ale anumitor organe.
Cum căsătora reprezintă perioada de viaţă cu risc maxim de violenţă fizică în familie, soţul sau
concubinul, fost sau actual, reprezintă, cel mai frecvent, agresorul. Acest fapt este mai adevărat pentru
femeile 30 – 49 de ani, căsătorite sau divorţate.
Sunt trei motive pentru care femeile agresate fizic în familie nu pot pleca din locuinţa pe care o
împart cu agresorul: lipsa banilor, lipsa unui adăpost alternativ şi copiii.
Factorii determinanţi care duc la violenţa fizică asupra femeii:
 sărăcia:
 38% din femeile care raportează abuziri fizice în familie provin din gospodării care nu au ce
pune pe masă, şi suferă de foame;
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 33% din victime provin din familii care, în ultimul an, şi-au micşorat venitul;
 48% din victime provin din familii ale căror venituri nu le asigură nici strictul necesar.





alcoolismul:
în 69% din cazuri, agresorul era băut în momentul agresiunii;
un sfert din victime provin din familii, a căror un membru a dat în patima băuturii;
una din două femei victime provin din familii cu un membru alcoolic.

 supraaglomerarea locuinţei:
 o jumătate dintre victime provin din gospodării care locuiesc în condiţii de supraaglomerare
(mai puţin de 10 mp / persoană).
 nivel redus de educaţie:
 supraprezentare masivă a persoanelor cu un nivel al educaţiei sub mediu (liceu), printre
agresori.
 expunere la violenţă psiholigică încă din copilărie:
 28% din victime provin din familii în care părinţii se certau des sau foarte des;
 30% din femeile socializate în familii marcate de certuri frecvente între părinţi, ajung la
rândul lor victime ale violenţei psihologice, la vârsta adultă.
În ceea ce priveşte starea de sănătate a femeilor autodeclarate victime ale violenţei fizice:
 în ponderi semnificativ mai mici, chiar şi prin comparaţie cu victimele altor tipuri de
violenţe, femeile abuzate fizic nu suferă deloc, în ultimul an, de dureri de cap (9%), sau dureri de
spate (10%);
 au suferit des de oboseală (79%), stress (68%) şi insomnie (41%);
 35% au consumat medicamente de nervi, rudotel, extraveral, diazepam;
 11% au fost internate cel puţin o dată într-un spital de boli nervoase;
 35% au suferit lovituri grave la cap şi 24% au suferit vătămări grave ale anumitor organe;
 mai mult de jumătate din femeile victime sunt tot timpul sau aproate tot timpul “atât de triste
încât nimic nu le poate binedispune” (57%), nervoase (53%), neliniştite, agitate (56%).

C. Violenţa socială în familie:
Violenţa socială în familie este estimată pe baza a patru itemi: “vi s-a întâmplat ca cineva din
familie să nu vă dea voie să vă vedeţi sau să vorbiţi cu prietenii”, “să nu vă dea voie să ieşiţi din
casă”, “să vă verifice exagerat de mult ca să ştie unde sunteţi şi ce faceţi”, “să vă acuze de infidelitate
fără motiv”.
Dintre femeile care au suportat violenţa socială în familie, 45% au trebuit să facă faţă la singură
formă dintre cele de mai sus, în timp ce restul (55%) au fost abuzate social sub multiple forme.
Violenţa socială este de aproape două ori mai frecventă la femei (9.3%), indiferent de vârstă,
educaţie, etnie sau religie.
Victimele femei:
 reprezintă 70% din totalul victimelor;
 risc mai mic îl au femeile mai în vârstă;
 de toate etniile şi religiile;
 şomerele şi muncitoarele au un risc semnificativ mai mare decât restul.
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54.5% dintre victime dau amănunte despre violenţa socială, drept cel mai grav tip de violenţă pe
care l-au suportat.
Acest tip de abuzuri, în cele mai multe cazuri, au loc o dată sau de câteva ori, pe perioade mai
scurte de timp, în medie 3.5 ani. (fig. 3).
Grupul persoanelor care raportează violenţa socială în familie, se împarte în trei subgrupuri:
primul grup este format din tinere, care pe perioada copilăriei şi adolescenţei, s-au simţit / se simt
controlaţi în mod excesiv de către părinţi. Al doilea subgroup, mai numeros decât primul, include
persoane, majoritatea peste 30 de ani, şi căsătorite, care în primii cinci ani de căsătorie au simţit
comportamentul partenerului atât de încărcat de gelozie, încât le-a restrâs libertatea. Al treilea grup
este unul foarte mic, şi include persoane de toate vârstele, de sex feminin, care resimt comportamentul
partenerului sau a rudelor cu care împart locuinţa, drept abuziv, rezultând în insuficienţa relaţiilor
sociale.
80% dintre victime au vorbit cu cineva despre ceea ce li se întâmplă (părinţi). Victimile care nu
au vorbit cu nimeni spun că motivul principal a fost “nu am vrut”.

27%
Nu pot aprecia
42%

Nu
Da

31%

În o treime din cazuri a sărit cinvea în ajutor, persoană care a discutat cu agresorul în favoarea
victimei. Un sfert susţin că nu au nevoie de ajutor, iar restul victimelor spun că nu au avut niciodată
care să le sară în ajutor.
Doar 10% au sunat la poliţie pentru a depune plângere.
În acord cu faptul că persoanele căsătorite, care vorbesc despre primii ani de căsătorie,
reprezintă cel mai consistent grup al victimelor agresiunii de natură socială, cel mai frecvent agresor
(52%) fiind actualul soţ. Ultima dată când s-a întâmplat, agresorul principal, a fost în majoritatea
cazurilor, fie partenerul de 30 – 40 de ani care îşi suspectează partenera, fie tatăl de peste 40 de ani
care îşi controlează exagerat tatăl.
Ponderea agresorilor cu şcoală profesională sau de ucenici este de 35%, în timp ce a celor cu cel
mult gimnaziu este de 25%.
70% din victime locuiesc cu agresorul, pentru că: 30% din victime nu pot să plece şi 40% nu vor
să plece.
Factorii determinanţi care duc la violenţa socială asupra femeii:
 sărăcia:
 36% din victimele autodeclarate ale violenţei sociale în familie provin din familii care în
ultimul an şi-au micşorat venitul.
 nivel de educaţie:
 persoanele care au absolvit şcoala profesională sau de ucenici sunt supraprezente atât printre
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victime, cât şi printre agresori.
 expunere la violenţă psihologică în copilărie:
 44% dintre victime provin din familii în care părinţii se certau des sau foarte des.
În ceea ce priveşte starea de sănătate a femeilor autodeclarate victime ale violenţei sociale:
 o pondere semnificativ mai mare au suferit des de stress (67%);
 34% din femeile a căror partener a fost internat într-un spital de boli nervoase au suferit de
constrângeri sociale, combinată cu alte tipuri de violenţă;
 38% din victime s-au gândit la sinucidere “rar”;
 acuză frecventă stare de nervozitate şi de nelinişte.

D. Violenţa economică în familie:
Violenţa economică în familie este estimată pornind de la trei itemi: “vi s-a întâmplat ca cineva
din familie să vă împiedice să mergeţi la lucru sau să vă căutaţi un loc de muncă”, “să vă ia, fără
acordul dvs. o parte din bani, sau toţi banii pe care îi aveaţi”, “să nu vă mai lase să aveţi bani pentru
dvs. personal”. Toate aceste forme de violenţă în familie sunt foarte rare. (fig. 5).
Majoritatea persoanelor (61%) care au suportat violeţa economică în familie, au trebuit să facă
faţă la o singură formă dintre cele de mai sus, 29% au fost abuzaţi sub două forme, şi 10% sub toate
cele trei forme.
Violenţa economică este puternic asociată cu violenţa socială. Lipsa banilor personali duce la
restrângerea relaţiilor personale, nu pentru că ţi s-ar interzice să îţi vezi prietenii, ci datorită lipsei de
bani pentru un suc, cafea, bere, etc.
Violenţa economică mai este corelată şi cu violenţa psihologică, mai ales cu abuzurile
referitoare la distrugerea bunurilor personale.
Violenţa economică în familie este de două ori mai frecventă la femei (5.7%), indiferent de
vârstă, etnie sau religie, nivel de educaţie sau categorie socio-profesională.
O cincime din persoanele actualmente divorţate raportează experienţe de violenţă economică în
familie.
Femeile reprezintă 72.5% dintre cazurile de violenţă economică în familie:
 femei de 30 – 49 de ani;
 22% sunt femei divorţate iar 48% sunt femei căsătorite oficial;
 risc mai mare au femeile care au trait de-alungul vieţii în concubinaj.
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Nu se poate vorbi despre un complex de factori cauzal al violenţei economice, dar pot fi
analizaţi factorii influenţi în ceea ce priveşte violenţa împotriva femeii, care include şi abuzuri
economice:
 sărărcia:
 45% dintre victimile unor abuzuri multiple, printre care şi economice, provin din gospodării
care nu au ce pune pe masă şi suferă de foame;
 36% din victime provin din familii care şi-au micşorat veniturile în ultimul an.
 alcoolismul:
 o treime dintre victime provin din familii în care un membru al acesteia a dat în patima
băuturii;
 una din trei femei provin din familii în care un membru alcoolic le-a abuzat, sub multiple
forme, inclusiv economic.
 expunere la violenţă psihologică în copilărie:
 35% din victime provin din familii în care părinţii se certau des sau foarte des;
 13% dintre victime socializate în familii marcate de certuri frecvente între părinţi ajung
victime ale unor abuzuri multiple, inclusiv economice, la vărsta adultă.
În ceea ce priveşte starea de sănătate a femeilor autodeclarate victime ale violenţei economice:
 mai mult de jumătate sunt tot timpul sau marea majoritate a timpului “atât de triste încât
nimic nu le poate binedispune” (57%), nervoase (48%);
 48% dintre acestea se simt “disperate în faţa problemelor vieţii”;
 o treime consideră că “nu sunt tratate cu respect, ca fiinţă umană egală”.

E. Violenţa sexuală în familie:
Violenţa sexuală împotriva femeii este estimată pornind de la întrebarea “v-i s-a întâmplat ca
cineva din familie să vă forţeze să aveţi relaţii sexuale împotriva voinţei dvs.?”.
Violenţa sexuală este raportată doar împreună cu celelalte forme de violenţă (psihologică, fizică,
socială, economică).
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Violenţa sexuală este raportată doar de către femei (2.6%), deci este o formă de violenţă
exclusiv împotriva femeii.
12% dintre femeile divorţate raportează viol marital, spre deosebire de 2.3% dintre femeile
căsătorite oficial sau 1.8% dintre văduve.
Femeile victime ale violenţei sexuale în familie:
 de toate vârstele, etniile sau religiile şi nivelurile de educaţie;
 risc mare îl au femeile care au trăit de-alungul vieţii în concubinaj;
 din toate categoriile social-profesionale.
Din totalul victimelor violenţei sexuale în familie, 63% au povestit despre violenţa fizică, ca
fiind cea care le-a marcat cel mai mult viaţa, 30% au considerat violenţa psihologică ca fiind cea mai
gravă şi 7% au vorbit despre violenţa socială la care au fost supuse.
O singură femeie, care pe lângă alte abuzuri pe care le-a suportat, a vorbit în amănunt despre
violenţa sexuală. De aceea, singurul lucru cert este că autorul este un bărbat (fără a putea preciza
vârsta sau nivelul de educaţie al acestuia).
Şi în acest tip de violenţă nu se poate vorbei despre un compex de cauze, dar pot fi analizaţi
factorii de influenţă în ceea ce priveşte violenţa împotriva femeii care include şi această formă de
violenţă.
Alcoolismul este un factor semnificativ care conduce la abuzarea femeilor din punct de vedere
sexual. Femeile din gospodăriile în care un membru este alcooolic, au un risc considerabil mai mare
decât al celorlalte femei de a suferi abuzuri sexuale (4.1%). În plus, în 77% dintre cazurile de abuzuri
multiple, printre care şi abuzuri sexuale, agresorul era beat în momentul săvârşirii faptei.

Bine sau foarte
bine 12%
Satisfăcător
17%

b

Rău sau foarte
rău 71%

Femeile abuzate inclusive sexual, se tem de partener în semnificativ mai mare măsură decât
celelalte femei cu partener. Sunt neliniştite tot timpul (42%) sau aproape tot timpul (29%).
21% din femei victime se tem de partener atunci când acesta este băut, 42% dintre ele se tem
mult de partener, faţă de 5% care se tem puţin de partenerul lor, iar 32% dintre femei victime nu se
tem de loc de partenerul lor.
În ceea ce priveşte starea de sănătate a femeilor autodeclarate victime ale violenţei sexuale →
efectele violenţei în familie care include abuzuri sexuale, nu diferă semnificativ de cele ale violenţei
psihologice sau fizice.
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F. Violenţa la locul de muncă:
Hărţuirea sexuală este definită ca fiind un comportament nedorit , de natură sexuală sau de orice
alt tip de comportament bazat pe sex, care afectează demnitatea femeilor sau bărbaţilor la locul de
muncă. Aceasta poate include comportamente nedorite de natură fizică, verbală sau non-verbală.1
În 90% din cazurile de hărţuire sexuală, victime au fost femei, cu vârsta cuprinsă între 16 – 30
de ani.
În 55% din cazuri, agresorul a fost un sef sau un director şi în 24% din cazuri, un patron.
Cele mai răspândite forme de hărţuire sexuală sunt: “să se uite la dvs. în mod nepotrivit” (10%),
“să folosească un limbaj sau glume porcoase chiar dacă ştie că vă deranjează” (8%), “să facă
gesture deochiate către dvs.” (6%), “să vă îmbrăţişeze vără voia dvs.”, “să vă atingă fără
permisiunea dvs.” (fiecare cu câte 4%).

Există trei tipuri de de fapte de hărţuire sexuală:
a) primul tip include forme uşoare, de genul priviri, atingeri, gesturi sau limbaj cu conotaje sexuale;
b) al doilea tip de fapte se referă la solicitarea de relaţii sexuale prin promisiuni: “să vă invite
la o întâlnire amoroasă cu promisiunea de a vă angaja sau promova”, “să vă ceară să aveţi relaţii
sexuale cu promisiunea unei recompense”;
c) al treilea tip include acele forme de hărţuire sexuală care presupun şi ameninţări sau forţare
a victimei: “să vă sărute fără voia dvs.”, “să vă ceară să aveţi relaţii sexuale, ameninţându-vă”, “ să
încerce cu forţa să aibe relaţii sexuale cu dvs.”.
a) hărţuirea sexuală sub forma privirilor, gesturilor, atingerilor sau limbajului cu conotaţii sexuale:
 este mult mai răspândită în oraşele mari (22% din populaţia din oraşele cu peste 200 de mii
de locuitori, inclusiv Bucureşti), în general în mediul urban (16%), faţă de mediul rural (8.7%);
 este la fel de frecventă la femei ca şi la bărbaţi, indiferent de rasă sau etnie;
 acest tip este de trei ori mai frecventă la fetele tinere (22% din persoane au între 18 – 29 ani)
decât la cele de 50 de ani şi peste;
 este raportată mult mai frecvent la persoanele cu liceu (19%) sau studii superioare (18%);
 acest tip de hărţuire este raportat mai ales de persoanele necăsătorite (28%) şi semnificativ
mai rar la nivelul persoanelor căsătorite (10%) şi a celor văduve (8%).
Victimele au procedat în sensul următor:
o 6% din victime au depus o plângere către şef;
o 2% au făcut plângere către o altă persoană din firmă;
o 1% au făcut plângere către sindicat;
o 3% din victime au demisionat pentru a scăpa;
o 1% au făcut plângere către poliţie.

1

Recomandarea Comisiei Europene nr. 92/131 din data de 27.11.1991, cu referire la protecţia demnităţii bărbaţilor
şi femeilor la locul de muncă.
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b) hărţuirea care presupune solicitarea de relaţii sexuale prin promisiuni:
 1.9% din populaţia adultă a ţării o raportează la locul de muncă sau la şcoală;
 este de două ori mai frecventă la persoanele tinere (4% din persoane cu vârsta cuprinsă între
între 18 – 29 ani), decît la cele de 30 – 49 ani (2%), şi de patru ori mai răspândită decăt la persoanele
de 50 de ani şi peste;
 acest tip de hărţuire este specific femeilor necăsătorite.
Victimele au procedat în sensul următor:
o o victimă din zece a depus plângere către şef;
o 7% din victime au demisionat pentru a scăpa de problemă;
o nici una: nu a făcut plângere către o altă persoană din conducerea firmei, sau către sindicat, nu
a dat agresorul în judecată, nu a făcut plângere la poliţie.
c) hărţuirea sexuală care presupune utilizarea forţei:
 acest tip de hărţuire este la fel de răspândită în oraşele mari cât şi în oraşele mici;
 este de cinci ori mai frecventă la femei (2.6%), indiferent de etnie sau religie;
 este de două ori mai frecventă la persoanele tinere (3.6% din peroanele de 18 – 29 de ani)
decât la cele de 30 – 49 de ani (1.5%) şi de patru ori mai răspândită la persoanele de 50 de ani şi
peste;
 este raportată mult mai frecvent de persoanele cu studii superioare (4.2%), care de altfel
reprezintă 40% din totalul victimelor;
 este raportat cu precădere de peroanele necăsătorite (3.5%) şi persoane care trăiesc în uniune
consensuală (7.8%).
Victimele au procedat în sensul următor:
o 9% din victime au depus plângere către şef;
o 3% au făcut plângere către sindicat;
o 11% au demisionat pentru a scăpa de problemă.

1.3 Tipuri de prejudecăţi (sau concepţii eronate) pe care le transmit oamenii şi societăţile:

a) Violenţa domestică nu este atât de extinsă sau gravă. FALS.
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Din păcate, studiile realizate în SUA arată că la fiecare 15 secunde o femeie este bătută.60
milioane de femei au fost omorâte în situaţii de violenţă a partenerului. 35% dintre femeile care
apelează la secţiile medicale de urgenţă sunt victime ale violenţei domestice. Una din 5 femei în
Europa este agresată în cadrul familiei. 75% dintre femeile care au rupt o relaţie cu partenerul violent,
au fost agresate după ruperea relaţiei, cu consecinţe medicale şi mai grave. Din păcate, în Romania nu
există statistici clare care să arate amploarea acestui fenomen, nici obligativitatea raportării cazurilor.
b) Bătaia survine într-un moment de pierdere a cumpătului. FALS.
De fapt, aceasta survine într-o relaţie în care abuzatorul controlează deja prin frică şi
înspăimântare partenera. Una din cinci femei care şi-au părăsit soţul au raportat abuzuri şi hărţuiri din
partea acestora. Bătaia este numai o formă de manifestare agresivă, în fapt este însoţită şi de alte
comportamente: intimidare, ameninţare, abuz psihologic, izolare şi pedepsire.
c) Daca violenţa ar fi atât de serioasă, femeia ar rupe relaţia cu partenerul ei. FALS.
Femeia afectată, de cele mai multe ori nu găseşte resurse să rupă o relaţie după prima agresiune
îndreptată asupra ei; motive: dependenţa ei emoţională şi financiară faţă de agresor, sentimente de
loialitate şi iubire pentru acesta, prezenţa copiilor şi resurse limitate de creştere a lor, neîncredere în
sine şi stima de sine scăzută, sărăcia relaţiilor de sprijin social şi familial, sentimente de ruşine şi
depresie, izolare.

d) Violenţa domestică apare numai în medii sărace şi la persoane fără educaţie. FALS.
Violenţa domestică se manifestă în toate mediile socio-culturale, fără excepţie. Există victime
ale acestui fenomen şi în rândul persoanelor cu carieră, a celor cu studii superioare, nu ţine cont de
vârstă. Mai posibil ca această prejudecată să pornească de la ideea că oamenii cu studii sau venituri
ridicate pot rezolva mai uşor o situaţie conflictuală. Realitatea este că din aceste medii femeile
raportează mai greu agresiunile, din diverse motive: ruşine, presiune socială mai mare, afectarea
imaginii la serviciu, de asemenea dependenţa emoţională de agresor şi sprijin redus din partea reţelei
sociale şi comunitare.
e) Violenţa domestică apare mai frecvent în grupurile etnice decât la populaţia majoritară.
FALS!
Violenţa domestică apare pe scară largă şi în rândul populaţiei majoritare.
f) “Nu mi se poate întâmpla mie”. FALS!
Ba da, vi se poate întâmpla. Violenţa sexualã se poate întâmpla oricui, indiferent de vârstã, sex,
statut socio-economic, religie. Se estimeazã cã una din trei femei va trece printr-un eveniment de
agresiune / va fi agresatã sexual în cursul vieţii. Adolescenţi - între 16 şi 19 ani sunt de 4 ori mai la
risc de agresare sexualã.
g) “Cele mai multe violuri sunt comise de necunoscuţi”. FALS!
Este greşit. Se ştie cã 2 din 3 violuri sunt comise de persoane cunoscute victimelor - vecin,
coleg de şcoalã / serviciu, unul din trei fiind chiar un apropiat - prieten, rudã, iubit.
h) Violenţa sexualã este din vina victimei. FALS!
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....niciodatã nu este din vina victimei - nu are importanţã cât de seducãtor se îmbracã victima,
sau cã bea ori consumã droguri, cã umblã singurã pe strãzi noaptea, etc. - nimeni nu cere sã fie
violatã. Responsabilitatea îi aparţine agresorului.
i) Violenta se intampla numai in familiile sarace sau cu nivel scazut de educatie. FALS!
Toate cercetările arată ca frecvenţa şi gradul de manifestare a violenţei nu depind nici de
nivelul socio-economic, nici de cel educaţional, căci violenţa apare în toate straturile sociale şi la toate
nivelele economice şi de educaţie.
j) Violenta se va opri odata si-odata. FALS!
Studiile arată că, odată ciclul violenţei pornit, sunt realmente şanse minime ca violenţa să se
oprească.

1.4 Planul de urgenţă în cazul în care devi victima unei violenţe domestice:
1. Dacã simţi cã lucrurile pot degenera în violentã, stai într-o camerã cu acces uşor cãtre iesire. Nu sta
în bucãtãrie, baie sau lîngã obiecte care ar putea deveni usor arme.
2. Învatã din timp cum poti sã ieşi rapid din casã, şi stabileşte-ţi un traseu clar pe care urmeazã sã fugi
(din casã pânã la un loc sigur), şi exerseazã-l de multe ori. Stabileşte-ţi câteva trasee sigure şi în ceea
ce priveste serviciul şi prietenii: violenţa nu se întâmplã numai acasã!
3. Fã-ţi un mic bagaj (uşor) cu strictul necesar. Ţine-l ascuns, dar ai grijã sã îl poţi lua repede, dintr-un
loc în drumul tãu spre iesire.
4. Spune-le vecinilor şi prietenilor personali (nu cei comuni cu ai agresorului) de situaţia în care te
afli, şi cere-le sã anunţe poliţia în caz cã aud zgomote suspecte.
5. Stabileşte un cuvânt cheie pe care sã îl cunoascã familia, copii, prietenii. Ei vor sti cã trebuie sã
anunţe politia şi sã cearã ajutor, fãrã sã le explici ce s-a întâmplat.
6. Stabileste exact unde te duci dacã esti nevoitã sã pleci, dar ar fi bine sã ai mai 3 - 4 variante (rude,
adãpost, prieteni, etc).
7. Ce nu trebuie să uiţi: ia cu tine numere de telefon ale prietenilor, rudelor, doctorilor, de la şcoalã;
ia, dacã e cazul: buletin, certificat de naştere, permis de conducere; acte de divorţ, certificate de
moştenitor, acte de proprietate, etc; acte de asigurare, rate, acte bancare; carnet de telefoane, adrese,
cãrţi de vizitã; poze, bijuterii, obiecte personale cu valoare sentimentalã; jucãriile favorite ale copiilor;
chei de la casã, maşinã, serviciu, etc; medicamentaţia pe care o foloseşti tu sau copii tãi; bani.
8. Dupa ce pleci:
 dacă ai fost victima unei violenţe este bine sã şti cã existã anumite organizaţii care îţi pot
acorda sprijin;
 refugiile oferã protectia în caz de urgentã şi adãpost temporar, sfaturi, informaţii şi o serie de
alte servicii pentru femeile şi copiii care fug de violenţă. Seviciile acestor organizatii sunt
confidentiale şi complet gratuite.
9. Ce pot sa fac?
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daca ai fost supusă violenţei sau abuzului în cadrul familiei, subliniem primele trei lucruri pe
care le poţi face:
 în primul rând trebuie să recunoaşti că acest lucru ţi s-a întamplat ţie, chiar dacă e
neplăcut şi ţi se pare umilitor;
 al doilea pas constă în refuzarea sentimentului de vinovăţie pe care, probabil, îl înceri!
Nimeni nu merită să fie agresat, umilit sau abuzat, cu atât mai putin în interiorul familiei, unde
relaţiile trebuie să se bazeze pe dragoste şi întelegere. Trebuie să înţelegi că doar acţionând poţi să pui
capat abuzului;
 al treilea lucru pe care trebuie să-l faci este să începi să cauţi ajutorul şi sprijinul de care
ai urgenţă nevoie. Apelează la cei în măsură să te ajute începând cu poliţia şi mergând mai departe
pâna la organizaţiile şi instituţiile specializate în rezolvarea acestor probleme.
10. Cu cine pot discuta?
 Politia – 955:
Ştiai că violenţa domestică cade sub incidenta Codului penal?
Ştiai că poliţia este obligată să te ajute şi să intervină chiar şi în afara orelor de serviciu în
asemenea cazuri?
Cum poţi contacta poliţia? În caz de urgenţă sună la 955. Pentru alte situaţii apelează la
unitatea de poliţie locală.
Conform legii, poliţia trebuie anunţată în maximum două luni de la atac. Pentru a facilita
activitatea poliţiei, este bine să depui o plângere la politie.
În cursul urmăririi penale sau a judecăţii, instanţa, la cerere sau din oficiu, poate dispune, în
mod provizoriu, măsura interzicerii agresorului de a reveni în locuinta familiei.
Aşadar mergi la cea mai apropiată secţie de poliţie şi reclamă abuzul la care ai fost supusă.
 Centre de adapost:
Dacă ai fost victima unei violenţe este bine să şti că există anumite organizaţii care îţi pot acorda
sprijin.
Refugiile oferă protecţia în caz de urgenţă şi adăpost temporar, sfaturi, informaţii şi o serie de
alte servicii pentru femeile şi copiii care fug de violenţă. Seviciile acestor organizaţii sunt
confidentiale şi complet gratuite.
În România se observă o prezenţã activã a organizaţiilor, îndeosebi a celor neguvernamentale, în
sfera serviciilor adresate victimelor violenţei domestice. Din pãcate, multe dintre aceste organizaţii
sunt insuficient cunoscute, iar potenţialilor beneficiari nu le este întotdeauna usor sã afle de existenţa
lor. Un lucru pozitiv, menţionat de mai multe organizaţii, îl constituie buna colaborare cu poliţia, care
adeseori recomandã victimelor serviciile specializate oferite de aceste organizaţii.
Existã şi instituţii ale statului care oferã servicii în domeniul violenţei domestice. Deşi numãrul
acestor instituţii este relative redus în prezent, rolul lor este foarte important, iar diversificarea
serviciilor absolut necesarã pentru o abordare cât mai cuprinzãtoare a fenomenului violentei
domestice.
 Serviciul medico-legal:
Conform legii, dacă agresiunea s-a produs, trebuie să te adresezi serviciului medico-legal în
maximum 48 de ore pentru constatarea şi eliberarea unui certificat medico-legal.
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1.5 Abordări legislative
1.5.1 Abordări legislative în România
Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
Art. 2. – (1) În sensul prezentei legi, violenţa în familie reprezintă orice acţiune fizică sau verbală
săvârşită cu intenţie de către un membru de familie, împotriva altui membru al aceleiaşi familii care
provoacă o suferinţă fizică, psihică, sexuală sau un prejudiciu material.
(2) Constituie, de asemenea, violenţă în familie împiedicarea femeii de a-şi exercita drepturile şi
libertăţile fundamentale.
Art. 5. – Ministerele şi celelalte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, prin
structurile lor teritoriale, vor desemna personalul specializat să instrumenteze cu celeritate cazurile de
violenţă în familie.
Art. 7. – (1) Comunităţile locale, prin reprezentanţi legali, precum şi autorităţile administraţiei publice
locale asigură condiţii pentru consolidarea familiei, pentru prevenirea conflictelor şi a violenţelor în
familie.
(2) În cazul declanşării unor violenţe, comunităţile locale, prin reprezentanţi legali, precum şi
autorităţile administraţiei publice vor acorda sprijinul logistic, informaţional şi material Agenţiei
Naţionale pentru Protecţia Familiei.
Art. 8. – (1) Se înfiinţează Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei, denumită în continuare
agenţia, ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei.
(2) Obiectivele agenţiei sunt:
a) promovarea valorilor familiale, a înţelegerii şi întrajutorării în familie, prevenirea şi combaterea
violenţei în relaţiile dintre membri;
b) sprijinirea membrilor de familie aflaţi în dificultate ca urmare a actelor de violenţă în familie;
c) sprijinirea victimelor prin programe de recuperare a sănătăţii şi de reinserţie socială;
d) asistarea agresorilor prin tratamente de dezalcoolizare, dezintoxicare, psihologice şi psihiatrice;
e) protejarea victimelor şi, în special, a minorilor, prin măsuri de păstrare a confidenţialităţii identităţii
lor, precum şi prin măsuri de protecţie psihologică a acestora, în timpul instrumentării cazului;
f) iniţierea şi coordonarea parteneriatelor sociale, în scopul prevenirii şi combaterii violenţei în
familie.
(4) La nivelul fiecărui judeţ şi al sectoarelor municipiului Bucureşti se constituie, prin hotărâre a
Guvernului, structuri în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei.
Art. 9. – (1) Pentru realizarea obiectivelor în domeniul îngrijirii şi protecţiei victimelor violenţei în
familie, agenţia are următoarele atribuţii:
a) elaborarea, fundamentarea şi aplicarea strategiei şi a programelor în domeniul îngrijirii şi protecţiei
victimelor violenţei în familie;
b) controlarea aplicării reglementărilor din domeniul propriu, precum şi al activităţii unităţilor care îşi
desfăşoară activitatea sub autoritatea sa;
c) finanţarea sau, după caz, cofinanţarea programelor specifice în domeniul apărării şi consolidării
familiei, precum şi a îngrijirii şi protecţiei victimelor violenţei în familie;
d) înfiinţarea de adăposturi şi de linii telefonice de urgenţă, pentru victimele violenţei în familie;
e) organizarea de cursuri de cunoaştere a formelor de violenţă în familie;
f) efectuarea de studii şi cercetări, elaborarea de strategii, prognoze, realizarea şi publicarea de
materiale ştiinţifice şi promoţionale specifice;
g) realizarea bazei de date pentru gestionarea situaţiilor de violenţă în familie;
h) implicarea şi sprijinirea iniţiativelor partenerilor sociali în rezolvarea problemei violenţei în
familie;
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i) înfiinţarea de centre de recuperare pentru victimele violenţei în familie;
j) înfiinţarea de centre de asistenţă destinate agresorilor.
k) solicită sprijinul unor persoane fizice sau juridice pentru rezolvarea situaţiilor care generează
violenţă în familie.
Art. 16. – (1) Persoanele desemnate de către autorităţile publice
pentru instrumentarea cazurilor de violenţă în familie vor avea următoarele atribuţii principale:
a) monitorizarea cazurilor de violenţă în familie din sectorul sau unitatea teritorială deservită;
culegerea informaţiilor asupra acestora; întocmirea unei evidenţe separate; asigurarea accesului la
informaţii la cererea organelor judiciare şi a părţilor sau reprezentanţilor acestora;
b) informarea şi sprijinirea lucrătorilor poliţiei care în cadrul activităţii lor specifice întâlnesc situaţii
de violenţă în familie;
c) identificarea situaţiilor de risc pentru părţile implicate în conflict şi îndrumarea acestora spre
servicii de specialitate;
d) colaborarea cu instituţii locale de protecţie a copilului şi raportarea cazurilor, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
e) îndrumarea părţilor aflate în conflict în vederea medierii;
f) solicitarea de informaţii cu privire la rezultatul medierii;
g) instrumentarea cazului împreună cu asistentul familial.
(2) În cazul comiterii actelor de violenţă în familie, organele de poliţie intervin la sesizarea victimei, a
altui membru de familie sau a unei autorităţi.
(3) Lucrătorul de poliţie va anunţa imediat autoritatea competentă la nivel local, în legătură cu situaţia
victimei.
Art. 23. – (1) Centrele pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie, denumite în continuare
adăposturi, sunt unităţi de asistenţă socială, de regulă fără personalitate juridică, care asigură protecţie,
găzduire, îngrijire şi consiliere victimelor violenţei în familie, nevoite să recurgă la acest serviciu de
asistenţă socială.
(2) Primirea victimelor în adăpost se face numai în caz de urgenţă sau cu aprobarea scrisă a
asistentului familial, atunci când izolarea victimei de agresor se impune ca măsură de protecţie.
Persoanelor care au comis actul de agresiune le este interzis accesul în incinta adăpostului unde se
găsesc victimele.
(3) Izolarea de agresori a victimelor se face cu consimţământul acestora sau, după caz, a
reprezentantului legal.
(4) Organizarea şi funcţionarea adăposturilor publice se stabilesc prin hotărârea consiliilor locale, cu
avizul agenţiei şi cu respectarea standardelor de calitate a serviciilor sociale în domeniu şi a normelor
metodologice prevăzute la art. 10 alin.(2).
(5) Adăposturile pot fi publice sau private, în funcţie de natura finanţării. Înfiinţarea adăposturilor
publice revine consiliilor judeţene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, şi
consiliilor locale, cu avizul agenţiei.
(6) În cazul acordării de subvenţii adăposturilor private, instituţia care a acordat subvenţia participă la
administrarea acestora sau, după caz, controlează folosirea fondurilor astfel alocate.
Art. 26. – (1) În cursul urmăririi penale sau al judecăţii, instanţa de judecată, la cererea victimei sau
din oficiu, ori de câte ori există probe sau indicii temeinice că un membru de familie a săvârşit un act
de violenţă cauzator de suferinţe fizice sau psihice asupra unui alt membru, poate dispune, în mod
provizoriu, una dintre măsurile prevăzute la art. 113-114 din Codul penal, precum şi măsura
interzicerii de a reveni în locuinţa familiei.
(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) încetează la dispariţia stării de pericol care a determinat luarea
acestora.
Art. 27. – (1) Măsurile prevăzute la art.26 se dispun de instanţa de judecată prin încheiere motivată.
20

(2) Câte un exemplar al încheierii se înmânează părţilor, iar în cazul lipsei unei părţi, încheierea se
afişează la uşa locuinţei.
(3) Încheierea instanţei poate fi atacată separat cu recurs în termen de 3 zile de la pronunţare pentru
cei prezenţi şi de la comunicare pentru cei lipsă. Recursul nu este suspensiv de executare.
Art. 29. – (1) Constituie contravenţii, dacă potrivit legii penale nu constituie infracţiuni, şi se
sancţionează cu amendă între 10.000.000 lei şi 50.000.000 lei, următoarele fapte:
a) refuzul primirii în adăpost ori refuzul de a acorda, la solicitarea motivată a asistentului familial,
îngrijire medicală gratuită celui aflat în suferinţă vizibilă, pentru înlăturarea consecinţelor violenţelor;
(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 5.000.000 lei şi 10.000.000 lei refuzul
părăsirii adăpostului, indiferent de motiv, în momentul în care condiţiile care au determinat internarea
au dispărut.
(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 5.000.000 lei şi 10.000.000 lei
încercarea persoanei care a comis acte de agresiune de a pătrunde în incinta adăpostului în care se află
sau crede că se află victima.
(4) Contravenţiile se constată şi sancţiunile se aplică, conform legii, de către asistenţii familiali,
primar sau împuterniciţii acestuia.
(5) Contravenţiilor le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările
ulterioare, cu excepţia art.28 şi art.29.

1.5.2 Abordări legislative pe plan internaţional
În Anglia1 violenţa în cuplu nu constituie o infracţiune specifică, fiind supusă normelor de
drept civil. În cadrul procesului, judecătorul poate ţine cont de legăturile dintre victimă şi agresor
pentru a stabili daunele. Unele acte de violenţă conjugală pot fi încadrate la hărţuire care constituie o
infracţiune specifică.
Violul în cadrul cuplului este definit ca infracţiune de la începutul anilor ’90, iar sancţiunile
variază în funcţie de durata căsniciei. Nu este necesară plângerea victimei pentru începerea urmăririi
penale împotriva agresorului.
Dispoziţiile dreptului civil permit victimei să solicite ordin de restricţie pentru agresor sau
ordonanţe cu privire la ocuparea domiciliului conjugal.
Ordinele de restricţie pot prevedea măsuri generale sau specifice, cum ar fi interdicţia pentru
agresor de a contacta telefonic victima.
Codul familiei prevede sancţiuni diferite în funcţie de tipul de relaţie existent între victimă şi
agresor: soţ-soţie, concubini, logodnici etc.
În funcţie de gravitatea agresiunii şi dacă securitatea victimei o cere, agresorul poate fi arestat
chiar dacă nu s-a emis încă un mandat de arestare.
Victimele violenţei domestice beneficiază şi în Anglia de ajutor financiar. Totuşi,
victima nu poate beneficia de acest ajutor decât dacă agresorul a fost urmărit penal şi dacă victima nu
mai locuieşte cu el.
În Austria violenţa conjugală nu face obiectul unor prevederi legale specifice, ci este încadrată
la infracţiunile de lovire şi vătămare corporală.
Violul în cadrul cuplului face obiectul sancţiunilor penale începând din anul 1989.
Procedura penală se poate declanşa, în caz de violenţă domestică, la sesizarea oricărui cetăţean
care are dovezi că un astfel de act a avut loc. În cazul violului în cadrul cuplului, procedura penală se
declanşează în urma plângerii penale a victimei, dacă nu s-au produs vătămări grave.
Legislaţia austriacă permite integrarea agresorului în programe de reeducare.
1
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Şi în Austria legislaţia permite judecătorului să ordone părăsirea domiciliului conjugal de către
agresor, chiar dacă acesta este proprietarul locuinţei.
Dispoziţiile sunt aplicabile şi în cazul în care victima a fost doar ameninţată cu violenţa.
Durata ordinelor de restricţie nu poate depăşi 3 luni.
Pentru punerea în aplicare a acestor ordine tribunalul poate face apel la forţele de ordine, în
cazurile grave. Forţele de ordine au posibilitatea de a acţiona independent de decizia justiţiei, imediat
ce un act de violenţă a fost comis.
Din 1996, legislaţia permite poliţiei să interzică agresorului accesul în domiciliul victimei, în
cazul în care acesta pune în pericol viaţa, sănătatea sau libertatea acesteia.
În Canada unele categorii de violenţă, cum ar fi agresiunea sexuală sau hărţuirea criminală,
sunt crime sancţionate prin Codul penal. În ultimii ani, însă, au fost efectuate o serie de măsuri privind
violenţa conjugală. Printre aceste reforme, figurează legea C-15, C-79 et C-27. Legea C-15 propune
modificări ale Codului Penal pentru maximizarea pedepselor pentru hărţuirea criminală de la 5 la 10
ani.
Legea C-79 (promulgată la 1 decembrie 1999) modifică Codul Penal cu scopul de a facilita
participarea victimelor şi martorilor la pocesele de justiţie penală. Au fost întreprinse diferite măsuri
cu scopul de a proteja victimele., cum ar fi decizia de eliberare condiţionată.
Legea C-27 (promulgată la 26 mai 1997) modifică Codul Penal pentru a întări dispoziţiile
relative la hărţuirea criminală. Legea obligă tribunalele să considere violarea unei ordonanţe
preventive ca o circumstanţă agravantă în condamnarea unui contravenient pentru hărţuire criminală.
În plus, pe lângă modificările aduse codului penal unele provincii au pus în acţiune măsuri legislative
specifice contra violenţei conjugale, asigurând măsuri adiţionale de protecţie a victimelor, cum ar fi
ordonanţe de urgenţă în profitul victimelor violenţei familiale.
În Portugalia începând din 1991, există o lege de protecţie a victimelor violenţei domestice,
care prevede şi acordarea de ajutor material din partea statului.
Din 1999, în Portugalia există un plan naţional de acţiune împotriva violenţei familiale, care
include şi constituirea unei reţele de adăposturi pentru victime şi a sistemelor de ajutoare a acestora.
Codul penal pedepseşte violenţa conjugală şi violenţa exercitată asupra minorilor.
De asemenea, este recunoscut violul în interiorul cuplului.
Autorii actelor de violenţă domestică pot fi pedepsiţi cu închisoare de la 1 la 10 ani, în funcţie
de gravitatea faptei (în cazul decesului victimei, autorul este pedepsit cu închisoare de la 3 la 10 ani).
Autorul actului de violenţă poate fi obligat să părăsească domiciliul conjugal.
Declanşarea procedurii penale trebuie precedată în mod obligatoriu de o plângere din partea
victimei. Totuşi, din 1998, procedura penală poate fi declanşată şi fără existenţa acestei plângeri, dacă
interesul victimei o cere şi dacă aceasta nu se opune începerii urmăririi penale.
Dacă nu s-a declanşat un proces de divorţ, judecătorul nu poate decide nici o măsură
de protecţie a victimei.
Ajutorul material este acordat de stat, în situaţiile în care s-a provocat victimei o incapacitate
de muncă de cel puţin 30 de zile, dacă s-a atentat la viaţa victimei şi aceasta nu a obţinut plata
daunelor prin intermediul justiţiei. Ajutorul material încearcă să acopere daunele materiale.
Sistemul legislativ prevede şi plata anticipată a unui ajutor material, în cazul în care victima
sau asociaţiile de protecţie a victimelor solicită acest lucru, în cazul în care victima se află într-o
situaţie economică dificilă. Statul poate solicita returnarea ajutorului oferit, dacă victima obţine
despăgubiri în instanţă.
Serviciile de asistenţă pentru victime include adăposturi, reprezentare în instanţă,
asigurată prin intermediul asociaţiilor de protecţie a victimelor.

Capitolul 2. Femeile şi forţa de muncă în România
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Este adevarat că în majoritatea cazurilor, femeile sunt defavorizate atunci când este vorba de
găsirea unui loc de muncă bine plătit, de asumarea de responsabilităţi şi de dezvoltarea profesională.
Companiile străine care vor să impună în România un anumit mod de a face afaceri construiesc
o relaţie de parteneriat între angajatii de sexe diferite, şi astfel apar deseori obstacole.
Probleme de care se lovesc femeile:
 nu sunt băgate în seamă:
nu este vorba de faptul că barbaţii nu s-ar lovi de această problemă, ci de motivul din care
apare. O femeie nu este băgată în seamă pentru simplul fapt că aparţine acestui sex. Scenariul clasic
este cel al unei şedinţe în care o femeie are o obiecţie sau ridică o problemă. Aceasta este ignorată,
dacă însă mai târziu în timpul întâlnirii un bărbat o aduce în discutie toată lumea îi acordă atenţie şi
încearcă să işi spună punctul de vedere. Cercetările arată că nu numai la noi femeile sunt întrerupte
sau ignorate în public mai mult decât bărbaţii, ci este o problemă care apare şi la companiile din alte
ţări;
 sunt permanent testate:
dacă o femeie şi un bărbat se duc la o întâlnire împreună, amândoi reprezentând aceeaşi
companie imediat se presupune că bărbatul are o funcţie mai înaltă şi că femeia are rolul de asistent.
Chiar şi când se află că nu aceasta este situaţia problemele nu încetează. Barbaţii se întreabă cum a
ajuns într-un post superior şi încep să o testeze să vadă dacă chiar merita poziţia respectivă;
 aspect şi comportament:
după ce au trecut prin mai multe experienţe neplăcute, sau poate doar obositoare, unele femei
încep să se gândească dacă schimbarea aspectului şi a comportamentului nu ar fi un mod de a scăpa
de acestea. Poate ar fi mai bine să semene mai mult a barbaţi decât a femei ca sa se poata dezvolta
liniştite profesional. Acest lucru are efecte negative atât pentru barbaţi cât şi pentru femei, care văzând
la ce trebuie să renunţi pentru a ajunge în frunte, îşi pierd interesul;
 sunt excluse, ocolite
parteneriatele în afaceri nu se construiesc numai la întâlnirile oficiale. Ele se consolidează mai
ales prin întâlniri informale la anumite evenimente sau locuri de destindere. Femeile se simt excluse
de la acestea şi au mai puţine şanse de a discuta şi de a învăţa lucruri noi de la alţi oameni;
 au probleme atunci când vor să susţină femeile:
au probleme întrucât nici femeile nu acordă foarte mult suport altor femei. Poate că unii clienţi
cer ca relaţia să fie întreţinută din partea companiei de către un bărbat şi nu de către o femeie. Se
gândeşte ca investeşte mult într-o femeie pentru a o forma şi aceasta este posibil să renunţe în
momentul în care are o familie sau copii;
 comunicarea:
bărbaţii găsesc că este mult mai dificil să comunice cu o femeie. Aceasta înţelege diferit ceea ce
îi spune şi reacţionează imprevizibil. Bărbaţii se gândesc adeseori atât de mult la cum să abordeze o
problemă cu o femeie încât se pierde toată spontaneitatea.
Motivele principale ale discriminării femeilor sunt:
1. Atitudinile preconcepute ale ofertantului locului de muncă faţă de angajarea femeilor, pe care
le consideră forţă de muncă inferioară;
2. Preferinţa angajatorului, care este, de regulă, bărbat, pentru lucrători de sex masculin din
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considerente de socializare sau solidaritate bărbătească, dorind să lucreze mai mult cu un colectiv de
bărbaţi, decât cu un grup de femei sau crezând că un conducator bărbat este mai eficient;
3. Previziunile angajatorului referitoare la productivitatea probabilă a candidatului femeie,
întrucât prestanţa acesteia poate fi întreruptă de căsătorie, naşterea şi îngrijirea copiilor. De aceea
ofertantul acordă prioritate unui solicitant de sex masculin sau, în cazul cînd angajează totuşi o
femeie, aceasta este plătită mai puţin.
Datele din ultimii 50 de ani arată că, în ansamblul populaţiei, procentul femeilor s-a situat în
medie peste 50%. Dacă în domeniul ocupării, la sfârşitul anului 2003, femeile reprezentau 46,2% din
totalul populaţiei ocupate1, ceea ce relevă totuşi o tendinţă de diminuare a diferenţelor, alte date vin să
completeze şi să nuanţeze această imagine.
Salariile din sectoarele în care proporţia femeilor este majoritară în rândul angajaţilor sunt
mai mici decât cele ale bărbaţilor care deţin ponderea. Salariile din sectoarele bugetare, în care peste 2
/ 3 din personal sunt femei, se situează sub nivelul mediu pe economie.
Conform datelor din anul 2004, femeile lucrează majoritar în următoarele domenii ale
economiei naţionale:
 sănătate şi asistenţă socială (78,8%);
 activităţi financiare, bancare şi de asigurări (71,3%);
 învăţământ (69,5%);
 hoteluri şi restaurante (66%);
 comerţ (55,4%);
 poştă şi telecomunicaţii (53,9%);
 agricultură (50,4%).
Întrucât de-a lungul anilor procentele de mai sus au suferit modificări nesemnificative, se poate
afirma că în mod tradiţional în aceste domenii de activitate lucrează în majoritate femei.
Este evident că salariile femeilor sunt constant mai mici decât cele ale bărbaţilor chiar şi în
domeniile de activitate în care ponderea lor este de peste 50%, media diferenţei dintre ele fiind de
8,5%. Deoarece nu sunt publicate date statistice privind cuantumurile pensiilor, putem deduce însă că
diferenţele dintre salariile bărbaţilor şi ale femeilor, sistematic în defavoarea acestora din urmă, se
conservă şi se transmit şi pensiilor, deducţia fiind valabilă, de altfel, pentru toate drepturile de
asigurări sociale care se calculează în funcţie de salariul individual.
Alţi indicatori statistici relevă importante diferenţe între femei şi bărbaţi în privinţa accesului
la promovare şi carieră. Astfel, în categoria conducătorilor şi funcţionarilor superiori din administraţia
publică şi din unităţile economico-sociale, numărul femeilor era, în 2003, de peste două ori mai mic
decât cel al bărbaţilor, iar în 2003 discrepanţa a crescut, numărul femeilor fiind acum de peste 3 ori
mai mic. În 2003, femeile erau preponderente în grupul de funcţionari administrativi (72,8%),
lucrători operativi în servicii şi comerţ (72,3%), tehnicieni, maiştri şi asimilaţi (62,2%), agricultori şi
lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit (50,4%), situaţie care a rămas aproape
neschimbată şi în
anul în prezent (2004). În general, femeile sunt prezente cu precădere în domeniile de activitate cu
nivel scăzut de salarizare.
Femeile reprezintă o categorie de populaţie mai vulnerabilă la efectele tranziţiei, caracterizată
printr-o rată crescută a şomajului de lungă durată, prin limitarea accesului la locuri de muncă (în
general) şi la locuri de muncă bine plătite (în special), prin creşterea participării la economia
subterană, care nu asigură accesul la sistemul de securitate socială.
Acum că femeile s-au ridicat pe scara socială, obţinând funcţii din ce în ce mai înalte, numărul
femeilor care şi-au deschis propriile lor afaceri a crescut cu 103% în ultimii 10 ani, iar diferenţele
încep să dispară chiar şi la nivel executiv. Studiile au arătat că atât stilul masculin de conducere, cât şi
cel feminin sunt la fel de eficace. Dar când au fost comparate punct cu punct, stilul feminin de
conducere s-a dovedit a avea unele limite.
1

Datele statistice sunt reproduse după Anuarul Statistic pe anul 2000
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Confirmări ale puterii de conducere a femeilor:
 femeile sunt mai bune decât bărbaţii în delegarea de sarcini şi autoritate;
 femeile încurajează sinceritatea şi sunt mult mai deschise;
 femeile din conducere răspund mult mai bine cererilor de asistenţă;
 femeile sunt mult mai tolerante în ceea ce priveste diferenţierile dintre oameni şi sunt mai
pregătite în a conduce echipe formate din oameni cu personalităţi diferite;
 femeile au capacitatea de a identifica problemele mai rapid şi mai exact;
 femeile sunt mai bune în precizarea scopurilor şi dovedirea unei experienţe valabile;
 bărbaţii au tendinta de a lua prea rapid deciziile, în comparaţie cu femeile.
Studiile precedente au arătat faptul că femeile excelează în relaţii interumane (emisfera dreaptă
a creierului) şi mai putin în cunoştinţele intelectuale (emisfera stângă a creierului). Studiile actuale au
demonstrat că femeile sunt foarte bune în ambele zone de cunoştinţe din emisfera dreaptă şi din cea
stângă. În 90% din cazuri, în ceea ce priveste comportamentul, femeile au fost deasupra bărbaţilor.
Cea mai dificilă problemă cu care se confruntă femeile este relaţia cu sine, depăşirea propriilor
frustrări.

Capitolul 3. Toleranţa populaţiei faţă de violenţa în familie
A. Toleranţa populaţiei faţă de violenţa psihologică:
Prin comparaţie cu ţările europene, în România, toleranţa faţă de violenţa psihologică, exercitată
în familie asupra femeii este semnificativ de mare. La nivelul Uniunii Europene, scorul mediu este de
3.62 (“foarte gravă”), fără diferenţe semnificative între ţările membre, în timp ce, în România, scorul
mediu este doar de 3.13 (opinia dominantă în ţara noastră este aceea că violenţa psihologică împotriva
femeii este doar “destul de gravă”).
Toleranţă semnificativ mai redusă faţă de violenţa psihologică asupra femeii o au: femeile;
“gulerele albe” (specialiştii, tehnicienii şi maiştri, funcţionarii, lucrătorii în servicii); persoanele cu
studii superioare; persoanele care se informează sistematic din mass-media; persoanele din mediul
urban, mai ales din oraşele mari; persoanele din Oltenia şi Bucureşti.
19% din populaţie consideră necesară pedepsirea acesteai prin lege. 16% consideră necesară
pedepsirea numai anumitor fapte, cum ar fi batjocura sau distrugerea bunurilor.
B. Toleranţa populaţiei faţă de violenţa fizică:
Prin comparaţie cu ţările europene, în România, populaţia are o atitudine semnificativ mai
îngăduitoare faţă de violenţa fizică exercitată în familie asupra femeii. La nivelul Uniunii Europene,
scorul mediu este de 3.86, ceea ce, fără echivoc, indică o atitudine de respingere puternică a
fenomenului. Scorul mediu din România este de 3.41, este considerabil mai mic chiar şi decât scorul
european minim de 3.77 (obţinut în Finlanda şi Germaina de Est).
Toleranţă semnificativ mai redusă faţă de violenţa fizică asupra femeii o au (pe lângă grupul de
persoane cu acelaşi profil ca în cazul toleranţei reduse pentru violenţa psihologică): elevii, stundeţii;
persoanele cu studii medii (liceul); persoanele necăsătorite; persoanele din Banat, Oltenia.
Deşi 16% din populaţie consideră această formă de abuz, “destul de gravă” sau “foarte gravă”,
ea nu trebuie pedepsită prin lege, iar 34% susţin pedepsirea ei în oricare din formele ei de manifestare.
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C. Toleranţa populaţiei faţă de violenţa socială:
Populaţia adultă acordă o importanţă relativ mică violenţei sociale împotriva femeii. Tema este
de mai mic interes decât în oricare altă ţară membră a Uniunii Europene. În România, abuzurile care
duc la restrângerea forţată a relaţiilor ei sociale, este considerată doar “destul de gravă” (scorul mediu
fiind de 3.13). Scorul mediu al Uniunii Europene este de 3.58 (maximul se înregistrează în Suedia –
3.82).
Toleranţă semnificativ mai redusă faţă de violenţa psihlogică asupra femeii o au: femeile;
“gulerele albe” (specialiştii, tehnicienii şi maiştri, funcţionarii, lucrătorii în servicii); persoanele cu
studii superioare; persoanele care se informează sistematic din mass-media; persoanele din mediul
urban, mai ales din oraşele mari; persoanele din Oltenia şi Bucureşti.
D. Toleranţa populaţiei faţă de violenţa economică:
În România, tematica violenţei economice în familie exercitată împotriva femeii este considerată
puţin importantă, de către populaţie. Scorul mediu este de 3.02. Prin comparaţie cu ţările europene,
populaţia României este mult mai îngăduitoare, scorul mediu european fiind de 3.58 cu un minim
înregistrat în Germania (3.30) şi un maxim înregistrat în Suedia (3.82).
Aceasta are şi o explicaţie, şi anume faptul că, populaţia consideră societatea românească ca o
societate-săracă-în-muncă, ceea ce face ca restricţionarea accesului la un loc de muncă, să fie atribuită
mai mult unor cauze structurale decât unui abuz în familie.
Grupul celor care au o atitudine de respingere a violenţei economice au acelaşi profil ca cei care
resping violenţa socială în familie, cu excepţia regiunii ţării în care sunt localizaţi.
Doar o cincime consideră necesară pedepsirea acestui gen de violenţă, printr-o lege. Susţinătorii
pedepsei prin lege, fac parte din categoria persoanelor care au o atitudine puternică de respingere a
fenomenului.
E. Toleranţa populaţiei faţă de violenţa sexuală:
În ţara noastră, violenţa sexuală, alături de cea fizică, reprezintă formele de violenţă în familie
faţă de care populaţia are cea mai puternică atitudine de respingere. Totuşi, scorul obţinut este de doar
3.48. În ţările membre ale Uniunii, scorul mediu este de 3.86, iar scorul minim este de 3.74
(Portugalia).
Atitudinea de respingere mai puternică a violenţei sexuale în familie au femeile, adică
potenţialele victime, persoane cu liceu sau cu studii superioare, rezidenţii din mediul urban, din
oraşele mari, Bucureşti şi Oltenia.
Dacă victima violenţei sexuale este femeia, 61% din populaţie este de acord cu pedepsirea
agresorului prin lege; 23% afirmă că nu este necesar; iar 16% nu îşi exprimă opinia.
F. Toleranţa populaţiei faţă de violenţa la locul de muncă:
Tematica hărţuirii sexuale la locul de muncă sau la şcoală este una de mic interes pentru
populaţie, dacă aceasta nu presupune solicitarea de relaţii sexuale.
Femeile, potenţiale victime, resping în proporţie realtiv mare, decât bărbaţii, aceste forme de violenţă
la locul de muncă.
Modul în care populaţia evaluează diferitele forme de hărţuire sexuală, depinde şi de setul de
valori şi credinţe pe baza cărora judecă relaţiile de gen (evaluările femeilor cu valori gen-democratice,
sunt mai categorice în a eticheta drept “deranjante” chiar şi formele de hărţuire sexuală considerate de
restul populaţiei drept “uşoare” sau “neimportante”).
Aproape o jumătate din populaţie ştie că există o lege care pedepseşte faptele de hărţuire
sexuală.
Cazurile de hărţuire sexuală sunt raportate în măsură mai mare în oraşele mari şi foarte mari,
faţă de restul oraşelor şi sate.
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Capitolul 4. Cercetare naţională asupra violenţei în familie şi la locul de
muncă
În lipsa une statistici cu reprezentativitate la nivel naţional, au existat, însă, o serie de statistici
ale unor instituţii publice, şi ale unor organizaţii nonguvernamentale care relevă, fără nici o îndoială,
faptul că numărul femeilor victime ale violenţei în familie este în continuă creştere. Aceste cifre
provin din statisticile departamentelor specializate ale Poliţiei (Institutul pentru Cercetarea şi
Prevenirea Criminalităţii, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei), ale Institutului de Medicină
Legală, şi ale organizaţiilor nonguvernamentale care oferă servicii în acest domeniu. Datele
înregistrate de aceste instituţii reprezintă doar vârful iceberg-ului, cele mai multe din victime refuzând
să apeleze la instituţiile abilitate fie din teamă faţă de agresor, fie din motive financiare, de
sentimentul de jenă faţă de cei din jur, etc.
Această cercetare a fost realizată de către Centru Parteneriat pentru Egalitate. Misiunea
C.P.E. este să promoveze integrarea principiului egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi în politicile
publice şi practicile asociate, ca parte componentă a democraţiei şi societăţii deschise, în scopul
redefinirii statutului şi îmbunătăţirii condiţiei femeii în România.
C.P.E. este organizaţie membră SON – Reţeaua Deschisă Soros (www.son.ro) , o reţea de 13
organizaţii neguvernamentale care sprijină dezvoltarea durabilă a societăţii româneşti în spiritul
valorilor societăţii deschise, şi, organizaţie membră a Network Women’s Program
(www.soros.org/women).
Un domeniu de interes al C.P.E. îl prezintă prevenirea şi combaterea violenţei împotriva
violenţei femeilor
Pornind de la situaţia inexistenţei unei statistici în acest domeniu, începând cu luna iulie 2004, sa iniţiat acest proiect de cercetare, la nivel naţional, care să radiografieze violenţa în familie şi la locul
de muncă.
Eşantionul de populaţie folosit în cercetare:
 chestionar aplicat la nivelul populaţiei – a fost aplicat la un număr de 1.800 de persoane cu
vârste de 18 ani şi peste, din care 1200 sunt femei, iar restul de 600 sunt bărbaţi.
Insitutele care au participat la acest studiu:
 Institutul de Marketing şi Sondaje IMAS S.A. – a desfăşurat activitatea propriu-zisă de teren,
prin aplicarea de chestionare în rândul populaţiei;
 S.C. GALLUP Organization Romania – a desfăşurat controlul asupra acurateţei culegerii şi
introducerii datelor de către IMAS.
Acest proiect a fost derulat cu sprijinul Centrului de Resurse Juridice (C.R.J), prin fonduri
obţinute de la Open Society Institute (O.S.I.).
Volumul eşantionului: un eşantion de 1206 persoane, reprezentativ pentru populaţia de 18 ani şi
peste, şi un eşantion de 600 de femei, reprezentativ pentru populaţia de 18 ani şi peste. Eşantioanele
au fost elaborate de către beneficiar, inclusiv selecţia localităţilor şi a secţiilor de vot.
Tipul eşantionului: eşantion stratificat, probabilistic, tri-stadial.
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Criterii de stratificare: 18 arii culturale grupate pe provincii istorice, mediu rezidenţial (urban –
rural), mărimea localităţilor urbane (4 tipuri), gradul de dezvoltare al localităţilor rurale (3 categorii).
Reprezentativitate: eşantionul este reprezentativ pentru populaţia adultă neinstituţionalizată a
României, (atât total, cât şi de femei), cu o eroare tolerată de ± 2.3%.
Validitate: eşantionul a fost validat pe baza datelor INS.
Ancheta de teren: 12 iulie – 13 august
Pretestare: proiectarea cercetării a inclus mai mulţi paşi de pretestare a instrumentelor. Pe de o
parte, au fost organizate întâlniri cu experţi practicieni în domeniu, din diferite oraşe din ţară. Pe de
altă parte, insitutele responsabile de activitatea de teren, au pretestat toate instrumentele cercetării.
Interviurile au fost realizate „faţă în faţă” la domiciliile subiecţilor.
Valorile prezentate sunt cele rezultate direct din teren, nu s-au făcut ponderări.

1. Cât de grave credeţi că sunt următoarele fapte ...
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1 = deloc grav; 2 = nu prea grav; 3 = destul de grav; 4 = foarte grav; 5 = Da (“credeţi că ar trebui
pedepsiţi prin lege?”)
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2. Din câte ştiţi dvs. există vreo lege referitoare la violenţa domestică?












Nu răspund
1%
Nu ştiu 29%

Da, există o
lege 54%

Nu există
nici o lege
16%
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3. Dvs. aţi auzit de existenţa unei organizaţii care să ajute victimele violenţei
domestice în România?

Nu ştiu / Nu
răspund 7%
Nu 41%

Da 52%

4. Dvs. aţi apelat vreodată la o astfel de organizaţie?










Nu ştiu / Nu
răspund, 2%

Da 1%
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5. În ce măsură vă simţiţi în siguranţă când sunteţi singură ...
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1 = foarte mică măsură; 2 = mică măsură; 3 = mare măsură; 4 = foarte mare măsură; 5 = nu ştiu / nu
răspund
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6. În ultimii zece ani, într-un loc public, dvs. aţi fost de faţă la ...
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7. Dacă aţi trece prin una din situaţiile menţionate, credeţi că ar încerca
cineva să vă ajute?

Nu e cazul 4%
Nu răspund 2%
Probabil cineva
nu v-ar ajuta
53%

Probabil cineva
v-ar ajuta 41%

6. După părerea dvs. cine ar trebui să intrevină când cineva îşi bate
partenerea / soţia?
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7. Per ansamblu, cum apreciaţi modul în care vă înţelegeţi acualul dvs.
partener?
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8. S-a întâmplat … (formă de violenţă)?
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De multe ori, cu
regularitate
37%

De multe ori,
ocazional 15%
O singură dată
9%

De câteva ori
39%

11. În ce perioadă a vieţii s-a întâmplat?

60%
50%

52%

40%

43%

30%
20%
10%

16%

19%
10%

15%

0%
1

2

3

4

5

6

1 = în copilărie; 2 = în tinereţe, înainte să vă căsătoriţi; 3 = în primii 5 ani de căsătorie / concubinaj; 4 = în
următorii ani ai căsătoriei / concubinajului; 5 = ca persoană adultă, rămasă fără partener; 6 = la bătrâneţe

12. Cine a fost principalul agresor?
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45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

41%

21%
12%

1

2

3

3%

3%

7%

5%

2%

1%

5%

4

5

6

7

8

9

10

1 = actualul dvs. partener / soţ; 2 = fostul dvs. partener / soţ; 3 = tatăl dvs.; 4 = fratele dvs.; 5 = fiul dvs.;
6 = alt bărbat din familie; 7 = mama dvs.; 8 = sora dvs.; 9 = fiica dvs.; 10 = o altă femeie din familie

13. În prezent, mai locuiţi cu persoana respectivă?

Da, dar suntem
în divorţ / în
curs de
separare 0%

Suntem
separaţi pentru
un timp 1%
Nu mai locuim
împreună 30%

Nu am locuit
niciodată
împreună 7%

Da, locuim
împreună, 59%
Nu răspund 3%

Nu plecaţi pentru că …
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40%
35%
30%

38%
34%

25%
20%
15%
10%

15%

5%
0%
1

2

2%

3%

8%

3

4

5

6

1 = nu aveţi banii necesarii; 2 = vă este teamă de ce ar zice lumea; 3 = v-aţi pierde serviciul; 4 = v-aţi
pierde prietenii; 5 = vă este teamă să nu fiţi atacată; 6 = acestea sunt probleme pe care le găseşti în orice
familie

14. Vă aşteptaţi ca în următoarea perioadă să mai suferiţi aşa ceva?

Nu ştiu / nu pot
aprecia 21%

Nu 51%

Da 27%
Nu răspund 1%

15. În ultimii doi ani vi s-a întâmplat să vi se ceară să aveţi relaţii sexuale
pentru obţinerea unor avantaje profesionale şi / sau materiale sau
pentru a nu vă pierde locul de muncă?
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Nu ştiu / Nu
răspund 4%

Da 5%

Nu 91%

16. La locul de muncă, sau la şcoală, vi s-a întâmplat ca un bărbat ... (în
ultimile 12 luni)

7%
6%
5%

6%

4%
4%
3%
3%
2%
2%

1%

2%
0%

1%

1%

0%

0%

6

7

8

9

10

0%
1

2

3

4

5

1 = să se uite la dvs. în mod nepotrivit; 2 = să facă gesturi deochiate către dvs.; 3 = să vă atingă într-un
mod nepotrivit; 4 = să folosească limbaj sau glume porcoase chiar dacă ştie că vă deranjează; 5 = să vă
îmbrăţişeze fără voia dvs.; 6 = să vă sărute fără voia dvs.; 7 = să vă invite la o întâlnire amoroasă cu
promisiunea de a vă angaja sau promova; 8 = să vă ceară să aveţi relaţii sexuale cu el cu promisiunea
unei recompense; 9 = să vă ceară să aveţi relaţii sexuale cu el, ameninţându-vă; 10 = să încerce cu forţa
să aibă relaţii sexuale cu dvs.

17. Cine a exercitat împotriva dvs.această formă de hărţuire?

40

50%
47%

40%
30%

34%

20%
10%
4%

3%

1

2

12%

0%
3

4

5

1 = şeful dvs. actual; 2 = o altă persoană din conducerea organizaţiei în care lucraţi; 3 = un coleg de la
serviciu sau şcoală; 4 = un client; 5 = o altă persoană

18. Ultima dată când s-a întâmplat a fost … ?

Cu mai mult de
5 ani în urmă
27%

Acum câţiva ani
(mai puţin de 5)
19%

Nu răspund 2%

Săptămâna
aceasta 4%
Cu câteva
săptămâni în
urmă 18%

Cu câteva luni
în urmă 30%

19. A existat vre-un fel de sancţiune împotriva persoanei care v-a hărţuit?
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Nu răspund 6%







Da, o sancţiune
severă 1%
Da, o sancţiune
minoră 5%

Nu, nu a
existat nici o
sancţiune 88%

Capitolul 5. Studiul statistic privind sprijinul acordat României de către Uniunea
Europeană
I. Titlul proiectului “Centru de Consiliere, Asistenţă Socială şi Intervenţie în Criză pentru
femeile victime ale violenţei în familei”
Perioada de implementare: decembire 2003 - octombrie 2004
Obiectivele proiectului:
⇒ femei şi fete victime ale violenţei domestice şi abuzului sexual vor beneficia timp de 9 luni
de servicii directe de suport acordate de o echipă de 35 de specialişti instruiţi să lucreze cu victimele;
⇒ monitorizarea cazurilor de violenţă domestică în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Timiş şi instruirea poliţiştilor de la secţiile de poliţie şi posturile de poliţie care vor lucra în
preluarea acestor cazuri pe perioada celor 9 luni de derulare a proiectului;
⇒ desfăşurarea unei campanii de informare şi conştientizare asupra violenţei în familie a 2
milioane de cetăţeni din zona de vest prin mass-media şi prin diseminarea de materiale informative la
nivelul judeţului Timiş şi Timişoara
Grup ţintă: femeile şi fetele victime ale violenţei domestice şi abuzului sexual şi specialişti care
lucrează cu astfel de cazuri
Activităţile proiectului:
 servicii directe pentru victime: consiliere telefonică, asistenţă în cadrul institutului de
Medicină Legală, consiliere psihologică, psihoterapie centrată pe client, pe grup şi pe familie,
asistenţă socială, art-terapie şi consiliere juridică;
 cursuri de pregătire şi informare în vederea obţinerii unui loc de muncă: s-au oferit servicii
de intermediere de locuri de muncă cu ajutorul unor firme şi a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea
Forţei de Muncă;
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 colaborarea cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie în vederea: organizării unor trainning-uri
pentru poliţişti care intră în contact cu cazuri de violenţă domestică şi abuz sexual; monitorizării
cazurilor preluate de poliţia din Timiţoara şi de judeţ, procesul fiind coordonat la nivelul poliţiei de un
ofiţer de poliţie din cadrul Compartimentului de Prevenire al IJP Timiş; îmbunătăţirii sistemului de
preluare şi înregistrare a cazurilor de abuz. Aceste cazuri au fost trimise spre Centru de Informare şi
Consiliere a Victimelor din cadrul IJP Timiş, unde victima a primit suport informaţional şi a fost
direcţionată spre serviciile APFR sau spre alte servicii locale;
 campanii de informare şi conştientizare asupra fenomenului violenţei domestice prin
internediul mass-media şi prin organizarea unor evenimente publice. Activităţile campaniilor au
inclus: realizarea unui clip TV, difuzarea unor talk-show-uri radio, organizareau nui marathon radio
de o zi, colectarea de fonduri, mese rotunde, conferinţe de presă şi distribuţie de materiale
informaţionale
Rezultatele obţinute în urma desfăşurării activităţilor:
 496 de femei victime ale violenţei în familie au beneficiat de serviciile proiectului, 37 de
specialişti au fost pregătiţi să lucreze pe cazuri, 29 de femei au particiapt la cursurile de obţinere a
unui loc de muncă şi pentru 17 dintre ele a fost găsit un loc de muncă, 78 de poliţişti de ordine publică
din cadrul celor 14 centre zonale ale judeţului Timiş şi 14 poliţişti de proximitate au fost incluşi în
programul de trainning pe violenţă domestică;
 peste 2 milioane de cetăţeni din zona de vest au fost conştientizaţi asupra fenomenului de
violenţă în familie prin intermediul postului regional de televiziune TVR Timişoara, 9 talk-show-uri
au fost difuzate prin intermediul Radio Vest, prima campanie publică a condus un maraton radio de o
zi şi o amplă acţiune stradală de diseminare de materiale informaţionale;
 în cadrul acestei campanii, peste 250.000 de cetăţeni au fost informaţi despre consecinţele
violenţei domestice, s-au diseminat peste 2 mii de materiale promoţionale, 187 de tineri au participat
ca şi subiecţi la realizarea unui sondaj de opinie, peste 2000 lei grei au fost colectaţi şi 15 personalităţi
locale au susţinut direct această campanie; alte două campanii s-au desfăşurat în Timişoara şi judeţul
Timiş. Peste 33.000 de materiale informative au fost diseminate prin implicarea a peste 60 de
voluntari;
 un birou de preluare a victimelor violenţei în familie a fost amenajat în cadrul Institutului de
Medicină Legală; o masă rotundă şi două forumuri pe tema violenţei domestice au fost organizate
pentru 70 de reprezentanţi ai institutelor publice şi administrative locale, ONG-uri, formaţiuni
politice, mass-media şi publicului larg; s-a realizat primul raport de monitorizare a cazurilor de
violenţă domestică preluate de către Poliţia Timiş; s-a creat un raport statistic al cazurilor care au
beneficiat de serviciile proiectului; s-a organizat un eveniment public pentru reprezentarea
obiectivelor create în cadrul programului de art-terapie, cu participarea a peste 150 de persoane; s-a
iniţiat un program de formare şi supervizare continuă pentru echipa care intervine în cazurile de
violenţă domestică susţinută de un specialist; s-a realizat o sesiune de informare despre violenţa în
familie pentru 30 de femei din Timişoara în cadrul unei reuniuni de Ziua Femeii destinată colectării
de fonduri pentru femeile victime; au existat peste 90 de apariţii în presa locală şi regională.
Parteneri: Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş, Inspectoraltul de Medicină Legală,
Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara – Adăpostul “Casa Maria a Apostolilor”, Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional li Euroregional, Radio
Vest, Jurnal Bănăţean.
Finanţator: Uniunea Europeană prin programul Phare Societate Civilă 2011 – Componenta
ACCESS Social Suma 50.689 euro
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II. Titlul proiectului “Climbing up – for a supported ans shared life climbing up of woman
victims of violence”
Perioada de implementare: octombrie 2003 – septembrie 2006
Obiectivele proiectului:
⇒ sprijinirea femeilor victime ale violenţei prin servicii directe şi prin mentoriat;
⇒ promovarea cooperării europene prin programele de învăţare nonformală şi elaborarea unui
ghid de “bune practici” în susţinerea victimelor violenţei domestice;
⇒ crearea, testarea şi implementarea unui “produs european” inovativ din punct de vedere
educativ;
⇒ diseminarea acestui “produs” educaţional la nivel european.
Grup ţintă: femeile victime ale violenţei în familie cu vârste cuprinse între 16 şi 24 de ani, care
nu mai frecventează o instituţie de învăţământ formal, precum şi femeile cu vârsta de peste 25 de ani.
Activităţile proiectului:
 cu o durată de 3 ani, proiectul oferă posibilitatea mai multor organizaţii din şase ţări
europene să-şi transfere experienţa dobândită în programe de suport pentru victime şi să înceapă
implementarea acestor programe la nivelul fiecărei ţări participante;
 O mare atenţie este acordată în principal, programelor de educaţie non-formală adresate atât
victimelor, cât şi specialiştilor care lucrează cu acestea, precum şi publicului larg, care este informat
asupra necesităţii prevenirii şi combaterii violenţei în familie;
 proiectul contribuie la promovarea cooperării europene la nivelul educaţiei non-formale
adresate femeilor victime ale violenţei în familie, prin studierea bunelor practici existente, precum şi
prin cooperarea şi implementarea unor produse europene inovative.
Rezultatele obţinute în urma desfăşurării activităţilor:
 elaborarea unui Ghid al Bunelor Practici la nivel european privind intervenţia în cazuile de
violenţă domesctică;
 elaborarea unei Culegeri de Programe Educaţionale eficiente în susţinerea femeilor victime
ale abuzului;
 oraginzarea unor campanii de conştientizare;
 furnizarea unor servicii directe pentru victime;
Parteneri: Asociaçao de Mulheres Contra a Violęnica (coordonator), Asociaçao de
Desenvolcimento Regional de Oeste, Câmara Municipal de Torres Vedras, Instituto Superior de
Psicologia Aplicada – Portugalia, Research Centre of Women’s Affairs, Social Aid of Hellas –
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Grecia, Cramaras Cooperative – Italia, Centre of Continuing Education in Sopot (CKU), Women’s
Rights Centre Foundation – Polonia, Fundaţia Culturală Vest pentru Jurnalism Regional şi European –
România, Stockport College of Further and Higher Education, FamilyInfo Stockport, Stokport
Council for Voluntary Service, Stokport Women’s Centre – Marea Britanie.
Finanţator: Uniunea Europenă prin programul Socrates Grundtvig 1 (proiect de cooperare
europeană). Suma: 31.927 euro

III. Titlul proiectului ”Grupuri de suport pentru asistarea femeilor victime ale violenţei
domestice în mediul rural”
Perioada de implementare: 30 noiembrie 2003 – 29 august 2004
Obiectivele proiectului:
⇒ crearea unor grupuri de suport pentru asistarea victimelor violentei domestice formate din
membri ai comunitatii;
⇒ crearea unui model operational de functionarea a grupurilor de suport in mediul rural;
informarea comunitatilor asupra fenomenului violentei domestice si a serviciilor existente pentru
asistarea victimelor;
⇒ elaborarea unui studiu despre cum este perceput fenomenul violentei domestice de catre
comunitate.
Grupurile ţintă: femeile victime ale violenţei domestice din mediul rural - comunităţile rurale.
Activităţile proiectului:
 instruirea membrilor comunităţii care intră primii în contact cu victimele (profesorul,
preotul, asistentul social, directorul şcolii, medicul, politistul);
 realizarea unei incursiuni în problematica violenţei domestice şi a celor mai potrivite
metode de combatere a acesteia, precum şi a importanţei conştientizării fenomentului;
 crearea unei mişcări strategice care vizează atât soluţionarea cauzei victimei, cât şi
schimbarea mentalităţii comunitătii.
Rezultatele obţinute în urma desfăşurării activităţilor:
 realizarea de seminarii lunare în comunele din judeţul Alba ţinute de către voluntarii de la
Fundaţia Pentru o Societate Deschisă, participând şi: un reprezentat al Insectoratului de Poliţie al
judeţului Alba, primarii comunelor, preoţii, profesorii şi membrii comunelor din judeţul Alba;
 diseminarea a unui număr de 1.100 de materiale promoţionale privin violenţa domestică şi
metode de prevenire şi combatere a acesteia;
 cosiliere psihologică acordată unui număr de peste 30 de femei din mediul rural.
Parteneri: Fundaţia pentru o Societate Deschisă, Inspectoratul de Poliţie Alba, primăriile:
Albac, Ciugud, Horea şi Pianu.
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Finanaţator: Uniunea Europeană prin intermediul programului Phare Societate Civilă .Suma:
38.451 euro

IV. Titlul proiectului: ”Violenţa domestică în faţa realităţii”
Perioada de implementare: februarie 2004 – iulie 2004
Obiectivele proiectului:
⇒ analizarea şi elaborarea de studii, strategii / propuneri legislative în domeniul prevenirii şi
combaterii violenţei în familie, realizarea schimbului de informaţii între instituţiile aflate în
parteneriat, stabilirea unor paşi specifici în abordarea concretă a fenomenului la nivel local;
⇒ punerea în aplicare a Planului de acţiuni la nivel judeţean;
⇒ analizarea cazurilor / situaţiilor deosebite înregistrate la instituţiile participante la proiect;
⇒ găsirea unor modalităţi de gestionare a cazurilor / situaţiilor.
Grupurile ţintă: femeile victime ale violenţei domestice din comunităţile sărace şi grupurile
dezavantajate.
Activităţile proiectului:
 analizarea nevoilor comunităţii locale şi evaluarea potenţialului de oferire a serviciilor în
domeniul combaterii violenţei domestice;
 identificarea de soluţii în ceea ce priveşte consilierea agresorului;
 înfiinţarea a cel puţin unui centru de zi pentru consilierea şi resocializarea agresorului.
Rezultatele obţinute în urma desfăşurării activităţilor:
 realizarea de propuneri legislative pentru iniţierea „ordinului de restricţie“ pentru agresor;
 organizarea lunară, a forumurilor şi a sesiunilor de training pentru grupurile de suport din
comunitate;
 organizarea, în luna mai, a forumului regional, la care au participat factori de decizie din
toată regiunea;
 continuarea cercetării de evaluare a impactului acestor acţiuni în societate.
Parteneri: Societatea Doamnelor Bucovinene Suceava; Fundaţia de Iniţiativă Locală (FILBAC)
Bacău; Asociaţia de Caritate Activ Botoşani; Fundaţia Femina 2000 Policolor Roman.
Finanţator: Uniunea Europeană prin intermediul programului Phare 2004. Suma: 16.855 euro

Capitolul 6. Concluzii asupra dimensiunii violenţei domestice şi la locul de
muncă
46

Problema este reală; doar în ultimile 12 luni (2003 – 2004):
 în jur de 800 de mii de femei din Româia au suferit în mod frecvent de violenşă în
familie sub diferite forme;
 fenomenul în familie, deşi nu pare să aibă o incidenţă mult mai mare decât în ţările
Uniunii Europene, are altă natură. Violenşa în România, are drept factori determinanţi semnificativi,
alcoolismul, sărăcia, socializarea într-un mediu marcat de violenţă şi modelul patriarhal de organizare
al familiei;
 la nivelul mentalităţilor, suntem încă departe de obiectivul “toleranţă zero faţă de
violenţa domestică” promovat de Uniunea Europenă şi susţinut de Guvernul României;
 atitudinea populaţiei faţă de violenţa în familie indică faptul că această temă nu este
considerată de către oameni o problemă prioritară, care necesită soluţionare imediată;
 persoanele abuzate în familie, în egală măsură cu restul populaţiei, ştiu despre existenţa unei
legi care protejează victimele violenţei în familie şi pedepseşte agresorul doar în procent de 55%;
 suportul pe care victimele îl primesc este, în principal de la rude şi prieteni.
Persoanele lipsite de relaţii sociale trebuie să găsească singure soluţii de ieşire din acestă situaţie;
 pentru moment nu doar drepturile şi legislaţia nu sunt cunoscute, dar nici căile instituţionale
de rezolvare;
 vizibilitatea ONG-urilor care activează în domeniu nu pare să fie foarte bună, şi datorită
numărului redus al acestora;
 aproape o jumătate de populaţie ştie că există o lege care pedepseşte faptele de hărţuire
sexuală;
 oraşele mari au o ofertă largă de locuri de muncă şi, implicit, mai multe oportunităţi de
hărţuire sexuală, deci în praşele mari, cazurile sexuale sunt raportate mai des;
 este lipsit de sens a vorbi despre eficienţa măsurilor de combatere a hărţuirii sexuale
la locul de muncă.
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Resurse web:


Nu violenţei – campania împotrvia violenţei asupra femeii
http://www.121.ro/nu_violenta/infoclick3.php3



Centrul de consiliere împotriva abuzului sexual şi violenţei
http://www.artemis.com.ro/adapost.php



Femeile sunt tratate altfel decât bărbaţii la locul de muncă
http://www.ele.ro/Femeile_sunt_tratate_altfel_decat_barbatii_la_locul_de_munca_--a842.html



De ce femeile sunt manageri mai buni
http://www.eva.ro/cariera/articol154.html



Violenţa în familie
http://www.eva.ro/cariera/articol154.html
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Violenţa domestică
http://www.fanclub.ro/violenta-domestica-at13335.html



Violenţa domestică, în atenţia autorităţilor
http://www.monitorulneamt.ro/stiri/?editia=20060405&pagina=4&articol=3873



Violenţa domestică (partea a IIa)
http://forum.itbox.ro/about1181.html



Guvernul şi violenţa domestică
http://www.pnl.ro/index.php?id=dp1349

 E dreptul tău să trăieşti fără teamă şi fără violenţa! Violenţa lasă semne! Cât timp vrei să le
acoperi şi să-l mai acoperi?
http://www.cjvrancea.ro/stiri/stire.php?i=182
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