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noi vrem să creăm un pretext şi o bază pentru o reţea de cât mai multe femei (şi
bărbaţi) activi în domenii asociate cu drepturi ale femeilor, egalitate de gen,
feminism, sexualităţi etc., să facilitam dialog şi dezbatere privind probleme
legate de femei în românia şi feminismul activist din ţară, să împărtăşim
cunoştinţe, experienţă, păreri legate de ce înseamnă feminism şi feminist(ă),
activism şi activist(ă) în românia, să contribuim la schimbarea status quo-ului.

după organizarea primei ediţii ladyfest la timişoara în mai 2005 a devenit evident
faptul că in românia este necesară crearea unei reţele cât mai inclusive şi diverse
care să dezbată probleme legate de feminitate şi masculinitate, constrângeri
societale care privesc femeile, drepturi asociate cu femei în general (reproducere
– anticoncepţionale, avort, etc.; maternitate şi efectul acesteia asupra carierei;
locuri de muncă, egalitate de şanse, etc.), etnie, sexualitate şi orientari sexuale.
lista poate şi ar trebui să se continue...

grupul ladyfest româ
omânia
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Conştientizare asupra fenomenului de violenţă asupra femeii - o
gravă încălcare a drepturilor omului - la nivel local, naţional,
regional şi internaţional
Intensificarea efortului de eliminare a fenomenului violenţei
împotriva femeii
Stabilirea unor legături concrete între eforturile la nivel local şi
internaţional pentru a elimina violenţa împotriva femeii
Realizarea unui forum în care organizatorii pot crea şi împărtăşi
strategii eficiente

Campania celor 16 Zile constituie o strategie individuală şi de grup
pentru eliminarea tuturor formelor de violenţă împotriva femeii prin:

Campania internaţională a celor 16 Zile de Activitate împotriva Violenţei
asupra Femeii a fost iniţiată de Women’s Global Leadership Institute în
1991. Pentru deschiderea acestui eveniment a fost aleasă data de 25
noiembrie, Ziua Internaţională de Luptă împotriva Violenţei asupra
Femeii, iar pentru încheiere data de 10 decembrie, Ziua Internaţională
a Drepturilor Omului, pentru a realiza o legătură simbolică între violenţa
împotriva femeii şi drepturile omului şi pentru a evidenţia faptul că
asemenea acte de violenţă reprezintă o gravă încălcare a drepturilor
omului. Această perioadă mai include şi alte date semnificative cum ar
fi 1 Decembrie, Ziua Internaţională Anti-SIDA şi 6 Decembrie, ziua
Comemorării Masacrului de la Montreal.

Ce înseamnă
înseamnă Campania celor 16 Zile de Activitate
împotriva Violenţei asupra Femeii?

Profilul Campaniei
…………………………………………………………………………………..

■ 25 Noiembrie – 10 Decembrie ■

16 Zile de Activitate
Împotriva
Violenţei Asupra Femeii
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Hai să luăm noaptea înapoi!

Ca Take Back the Night!

Pe de altă parte, TBTN oferă oricărei femei care a supravieţuit violenţa
sexuală un spaţiu în care se poate simţi sigură şi sprijinită – pentru
multe femei, TBTN este prima dată când işi confruntă propria
experienţă cu un abuz sau atac sexual. Pentru femei şi bărbaţi
deopotrivă, evenimentul reprezintă un forum abordabil de informare,
reflecţie şi discuţii pe marginea unui subiect considerat încă tabu de
societate, la nivel public. Un alt aspect important este că în multe
cazuri, TBTN se organizează cu o anumită temă şi cu un set de cerinţe
specifice faţă de autorităţi – pentru că marşul urmăreşte să abordeze
problema violenţei nu numai la un nivel personal pentru cei care
participă sau doar în direcţia creşterii vizibilităţii publice, dar şi ca
protest concret faţă de lipsa de iniţiative şi programe adecvate pentru
reducerea violenţei şi pentru a exercita presiune asupra entităţilor ce
pot lua măsuri concrete în acest sens.
Ar trebui să facem efortul de a organiza şi în România o astfel de
acţiune, pentru că e nevoie de ea! Problema violenţei de toate felurile
împotriva femeilor este – împreună cu sărăcia, foametea, şomajul,
războiul, opresiunea politică – o problemă sistematică şi sistemică de
drepturile omului şi una cel puţin la fel de gravă şi urgent de adresat în
România ca în alte locuri de pe glob. În plus, în România
responsabilitatea pentru schimbare este lăsată mult prea des pe
mâinile unor organizaţii şi instituţii încete şi ineficiente. De aceea sunt
necesare şi alte iniţiative, şi mai ales acţiuni directe.
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O altă parte din eveniment, combinată cu marşul sau ţinută separat, o
constituie aşa-numitele “speak-outs”, care sunt spaţii unde femeile îşi
pot împărtăşi experienţele cu violenţa sexuală sau orice lucru căruia
doresc să-i dea glas sau pe care vor să-l pună în discuţie, într-o
atmosferă de înţelegere şi suport.
Care sunt scopul şi impactul de bază ale acestei acţiuni? Un pasaj
reprezentativ dintr-o declaraţie de intenţie pentru un TBTN: “violenţa
împotriva femeii cuprinde mult mai mult decât acte separate de
brutalitate fizică. Femeile au fost de-a lungul istoriei, şi continuă să fie,
supuse unei violenţe sistemice care ne refuză accesul la resurse şi
puterea de decizie. Violenţa domestică, violenţa sexuală, hărţuirea
sexuală, rasismul, homofobia, sărăcia, limitarea libertăţii de
reproducere şi accesul neadecvat la servicii de sănătate sunt toate
nedreptăţi care afectează viaţa femeilor în mod diferit de cum sunt
resimţite de bărbaţi. Mai mult, toţi bărbaţii -- fie că realizează sau nu -beneficiază de privilegiile pe care le acumulează prin simplul fapt că
trăiesc într-o societate marcată de vaste inechităţi de gen. Astfel, Take
Back the Night nu are în vedere numai violenţa sexuală. În schimb,
este un act de solidaritate împotriva violenţei sistemice care ne
influenţează vieţile”. Simplu spus, TBTN înseamnă activism feminist din
cel mai radical – în sensul de a merge la rădăcina problemelor al
cuvântului “radical”. TBTN este pe de o parte o acţiune energizantă şi o
experienţă incredibilă pentru fiecare femeie care ia parte la marş: când
mergi pe străzi noaptea şi treci prin locurile cele mai nesigure fără
ajutorul şi protecţia vreunui bărbat, simţi pe moment cum ar trebui şi ar
putea să stea lucrurile, şi în plus arăţi asta şi altora. Un grup de femei
mărşăluind prin zone “periculoase”, blocând străzi pe care de
obicei ne strecurăm sau
îndrăznim să mergem numai “însoţite”, scandând lozinci şi purtând
semne cu mesaje împotriva culturii de viol, violenţei sistemice şi
normelor patriarhale care determină aceste probleme - este o acţiune
directă, prin care adresezi direct teama personală şi situaţia socială
care dă naştere la această teamă! De multe ori, ai ocazia să-i confrunţi
pe cei care te hărţuiesc, aşa cum nu ai îndrăzni în nici o altă situaţie,
sau să vezi oameni care altfel te-ar hărţui complet intimidaţi în acest
context.

combaterea violenţei sexuale pot organiza discuţii despre rolul şi
responsabilităţile bărbaţilor în ce priveşte violenţa şi despre modalităţile
în care se pot implica şi ei în eforturile pentru eradicarea sa.

Promovarea solidarităţii între femeile din întreaga lume împotriva
violenţei asupra femeii
Crearea unor măsuri care să determine guvernele să implementeze
promisiunile pentru eliminarea violenţei împotriva femeii.
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Ziua de 25 noiembrie a fost declarată Ziua Internaţională de Luptă
împotriva Violenţei asupra Femeii la prima Întâlnire Feministă din
America Latină şi Caraibe, ţinută în Columbia, la Bogota, între 18-21
iulie, 1981. Cu acest prilej, participantele au denunţat toate formele de
violenţă împotriva femeii, începând cu violenţa domestică, violul,
hărţuirea sexuală, până la formele de tortură şi abuzul asupra
prizonierelor de război. Ziua de 25 noiembrie a fost aleasă pentru a
comemora asasinarea surorilor Mirabal (Patria, Minerva şi Maria
Teresa) în data de 25 noiembrie 1960, sub regimul dictatorial al lui
Rafael Trujillo in Republica Dominicană. Surorile Mirabal au fost
reprezentante ale activismului politic şi simboluri ale rezistenţei în
timpul regimului dictatorial Trujillo. Ele au fost ţinute în detenţie de mai
multe ori, împreună cu soţii lor, pentru că au desfăşurat activităţi
revoluţionare în scopul instaurării democraţiei şi a dreptăţii. În data de
25 noiembrie 1960, 3 dintre surorile Mirabal au fost ucise în mod brutal
de către membrii Poliţiei Secrete. Dominicanii au fost şocaţi de vestea
morţii surorilor Mirabal si au pornit acţiuni revoluţionare pentru
răsturnarea regimului Trujillo. Surorile Mirabal au devenit simboluri ale
rezistenţei poporului şi ale rezistenţei feministe.
În 1999, naţiunile Unite au recunoscut în mod oficial această dată ca zi
Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeii.

Ziua Internaţională împotriva Violenţei asupra Femeii,
25 Noiembrie

Descrierea semnificaţiei datelor cuprinse
în perioada celor 16 Zile

Campania celor 16 Zile include participarea a peste 1 000
organizaţii din 130 de ţări!

o

o
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În data de 10 Decembrie, oamenii şi ţările din întreaga lume
comemorează adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului
din anul 1948. În această zi oamenii din întreaga lume îşi amintesc de
ororile comise împotriva drepturilor omului în timpul celui de al Doilea
Război Mondial. Documentul din 1948 este unul dintre primele realizări
ale Naţiunilor Unite şi constituie o bază filosofică pentru multe iniţiative
internaţionale, fiind un standard comun pentru toate popoarele şi toate
naţiunile, datoare să promoveze respectul pentru dreptate şi libertate.

Ziua Internaţională a Drepturilor Omului, 10 Decembrie

În data de 6 decembrie 1989, un bărbat în vârstă de 25 de ani numit Marc
Lepine a intrat în clădirea Universităţii Tehnice de la Montreal cu un pistol
semi-automat. A cerut separarea sistematică a bărbaţilor de femei, focurile
sale de armă ţintindu-le mai ales pe cele din urmă, ucigând 14 femei şi
rănind alte 13 persoane: 9 femei şi 4 bărbaţi. Marc Lepine a declarat că nu a
fost acceptat la examenul de admitere în facultate din cauza femeilor.
Înainte de a se sinucide, a redactat o scrisoare de rămas-bun, care conţinea
tirade întregi împotriva feminismului si a 19 femei eminente, pe care le ura.
Cele 14 femei ucise de acest bărbat sunt simboluri tragice ale nedreptăţii
îndreptate împotriva femeilor. Organizaţiile de femei din Canada au
organizat o serie de acţiuni comemorative, iar rezultatul a fost intensificarea
eforturilor pentru a diminua formele de violenţă împotriva femeii. În 1991,
guvernul Canadei a declarat ziua de 6 Decembrie Zi de Comemorare şi
Activitate împotriva Violenţei asupra Femeii.
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Termenul “Take Back the Night” (TBTN) sau “Reclaim the Night”, care
în limba româna s-ar traduce “ia noaptea înapoi” sau “Revendică
noaptea”, este folosit pe plan internaţional ca metaforă pentru
abordarea directă a unei probleme adeseori trecute sub tăcere –
omniprezenţa violenţei sexuale şi teama sub semnul căreia ca femei
suntem învăţate să trăim de mici. Originea ideii de TBTN pare să fie
într-un protest din 1877 al unui grup de muncitoare şi prostituate din
Anglia faţă de nesiguranţa resimtiţă de femei pe străzi în special
noaptea. În întruchiparea sa modernă de marş împotriva violenţei al
femeilor, TBTN s-a ţinut pentru prima oară în 1973 în Germania, ca
reacţie la o serie de incidente în care femei au fost violate şi omorâte.
Curând după aceea au început să se organizeze marşuri
asemănătoare şi în alte locuri. Primul TBTN de amploare din Statele
Unite a fost cel din San Francisco din 1978, când câteva mii de femei
au ieşit noaptea în districtul roşu al oraşului cu ocazia unei conferinţe
pe rolul pornografiei în subjugarea şi opresiunea femeilor. A fost o
acţiune de revendicare a dreptului la libertatea de mişcare, chiar şi întro zonă ştiută drept unul din cele mai periculoase locuri în care se poate
găsi o femeie, mai ales noaptea. De atunci, în strânsă legătură cu
mişcarea anti-violenţă ce include programe de “rape crisis” şi ajutor
pentru victimele violenţei domestice, marşul s-a extins la alte orase şi
campusuri universitare din Statele Unite cât şi la alte locuri de pe glob
(pe tot continentul american, multe ţări europene, India), şi a evoluat
într-o acţiune ce adresează violenţa sexuală, violenţa domestică, şi
discriminarea sexuală în general.
Acţiunile TBTN se organizează sub mai multe forme, dar cele mai
multe încep cu un rally cu vorbitori, pregătitor pentru marş şi la care pot
participa atât femei, cât şi bărbaţi, urmat de marşul în sine, alcătuit
numai din femei. Uneori, aspectul “women-only” al TBTN este contestat
şi chiar eliminat pentru a face marşul cât mai “inclusiv” posibil, dar
participarea bărbaţilor este contrară punctului de bază al marşului –
pentru femei să confrunte pericolul de a ieşi noaptea pe străzi fără să
fie “protejate” de un bărbat. De asemenea, la TBTN echipa de protecţie
şi blocare a străzilor este şi ea “women-only” în general, pentru că a
recurge la protecţia poliţiei este considerat un alt lucru contrar spiritului
acţiunii. În timpul marşului, grupări care includ bărbaţi ce se ocupă cu

Această zi este destinată unei campanii anuale, menită să obţină sprijinul
publicului pentru implementarea unor programe de prevenţie a răspândirii
SIDA. Primul eveniment de acest fel a avut loc în 1998, după un summit al
ministerelor sănătăţii din întreaga lume. Ziua Internaţională Anti-SIDA are ca
scop principal întărirea eforturilor pentru a elimina problema infectării cu
virusul HIV.

Masacrul de la Montreal, 6 Decembrie

DESPRE TAKE BACK THE NIGHT

Ziua Internaţională Anti-SIDA, 1 Decembrie

● Artemis
Cluj Napoca, Str. Baba Novac, Nr. 23/1,
ap. 3, Telefon/Fax: 0264 592689
artemis@rdslink.ro
● Agenţia Naţională pentru Protectia
Familiei: www.anpf.ro
● ACCEPT
OP 34 CP 56, Bucureşti, România
Telefon/Fax: 021 252.56.20, 252.16.37,
252 90 00
● Institutul Est-European de Sănătate a
Reproducerii
Tg. Mureş, Str. Moldovei, Nr. 1
Telefon/Fax: 0265.255.532 /
0265.255.370
office@eeirh.org, www.eeirh.orh
● Romani CRISS – Centrul Rromilor
pentru Interventie Socială şi Studii
Strada Buzeşti, Nr. 19, sector 1,
Bucureşti, cod 011011
Telefon/Fax: 0 21 310 70 70 /
0 21 310 70 60
criss@romanicriss.org ,
office@romanicriss.org
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experienţe de abuz sau hărţuire sexuală. Ideea de a crea un
asemenea spaţiu online este legată de faptul că aceste poveşti sunt
în majoritatea cazurilor ascunse, neîmpărtăşite, sunt de cele mai
multe ori doar un secret "ruşinos" cu care cele şi cei care
supravieţuiesc astfel de experienţe trebuie să se lupte singuri.
Împărtăşirea lor, pe de altă parte, poate avea un efect terapeutic
pentru cei care le-au trăit - de aceea, considerăm important să
oferim acest spaţiu. Pentru publicul larg, mărturiile pot servi ca
ajutor pentru conştientizarea violenţei de gen, o problemă socială
epidemică dar trecută de obicei sub tăcere. Puteţi să ne scrieţi la
marturii@gmail.com. Informaţiile personale vor fi confidenţiale la cerere.

proiect-marturii.ro este un site pentru poveşti despre

…………………………………………

Telefoane de criză
Baia Mare: 0262 250 770
Bucureşti: 021 410 41 35
Constanţa: 0241 657 990
Deva: 0254 232 120
Iaşi: 0232 220 505
Sighişoara: 0265 779 999
Timişoara: 0256 293 203

ORG ANIZ AŢII N AŢI ON ALE
● Asociaţia ACTIV
Botoşani, Str. Unirii, nr. 2, et. I,
Telefon/Fax: 0231 518675
● Centrul Parteneriat pentru Egalitate
Str. Vasile Alecsandri nr. 14
Sector 1, cod 010639, Bucureşti
● Uniunea Naţională a Femeilor din România
Calea Rahova 147-153, sector 5, Bucureşti,
Telefon: 021.313.92.98; 021.250.10.29
Fax: 021.240.14.28
● Asociaţia pentru Promovarea Femeii din
România
O.P. 1, C.P.286, Str. Letea, Nr. 46
Cod 300 501, Timişoara
Telefon/Fax: 0256 293 183
● Fundatia Şanse Egale pentru Femei
Iaşi, Str. Împăcării, Nr. 17, bloc 913, tr. 1, et. 1,
ap. 3, Telefon: 0232.211.713/220.505
Fax: 0232.221.946
● Asociatia pentru Egalitate de Şanse din
România
Str. Avram Iancu, bl. H3, et. 1, O.P. 1, C.P. 63,
cod 270, Deva, office@apes.ro
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Despre violenţa domestică, se spune că apare doar în mediile
defavorizate social şi material, că este cauzată de stresul vieţii
cotidiene şi de lipsa mijloacelor necesare pentru un trai decent sau că
este exercitată doar de indivizi cu probleme psihice sau alcoolici. În
general, o femeie (sau, după caz, un bărbat) este considerată victimă a
violenţei domestice doar dacă este agresată fizic. Despre violenţa
sexuală, mulţi oameni cred că se petrece doar noaptea, pe străduţe
lăturalnice, iar despre agresori, că sunt exclusiv cazuri patologice. “Se
îmbracă de zici că-i prostituată”, “Lasă că şi ea flirta cu el, ce-ar fi
vrut?”, “Aşa-i trebuie, după cât l-a pisat la cap pe săracul om care şiaşa avea probleme” sunt doar câteva mostre de atitudine comună la
adresa violentei domestice şi sexuale.
În realitate, ambele situaţii sunt mult mai complexe, şi, atât
cunoaşterea în detaliu a ceea ce înseamnă violenţă sexuală şi
domestică, cât şi conştientizarea tuturor formelor lor de manifestare,
sunt un prim pas spre soluţionarea acestor probleme, care, departe de
a fi doar o problemă a familiei, cuplului, victimelor sau agresorilor, este
un fenomen social. Conform Barometrului de Gen (2000), 35% dintre
persoanele întrebate cine ar trebui să intervină în cazurile de violenţă
domestică au fost de părere că cei implicaţi direct ar trebui lăsaţi să-şi
rezolve singuri problemele, putem spune deci că acest subiect este
considerat in mare parte tabu, sau cel puţin demn de a fi tabu.
Din cauza faptului că violenţa domestică este foarte răspândită,
predomină mentalitatea conform căreia este un lucru “normal”, care “se
mai întâmplă” şi care nu trebuie discutat. Violenţa domestică nu
înseamnă numai proverbiala “bătaie ruptă din Rai”, ci o serie intreagă
de abuzuri fizice, emoţionale, sexuale şi economice. Cu alte cuvinte,
violenţa domestică se manifestă nu doar prin agresiune fizică, ci şi
verbală (umiliri şi critici jignitoare, înjurături, batjocorire, ameninţări cu
bătaia, omor sau sinucidere), sexuală (constrângere la activităţi
sexuale nedorite, provocarea durerii, lovirea organelor sexuale etc.) şi
chiar economică (atunci când unul dintre parteneri interzice celuilalt să

……………………………………………………………………………

Să spulberăm câteva mituri despre
violenţa domestică şi sexuală
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lucreze, să aibă bani proprii sau îl şantajează cu banii). Tot prin
“violenţă domestică” se înţeleg şi alte forme de abuz cum ar fi
înfricoşarea partenerului prin distrugerea obiectelor din casă, folosirea
copiilor pentru a şantaja sentimental partenerul şi izolarea (atunci când
unul dintre parteneri hotărăşte ce poate să facă celălalt şi ce nu, cu
cine se poate întâlni sau împrieteni).
De ce exista violenţa domestică? Motivele sunt multiple şi greu de
precizat pentru fiecare caz în parte, un singur lucru este cert, şi anume
că, in mare, violenţa domestică este o problemă de putere, dominaţie
şi control. Violenţa în familie este favorizată în mare parte de
convingeri bine înrădăcinate, învăţate sau moştenite, de credinţa că
femeia (pentru că femeile sunt în proporţia cea mai mare victime ale
violenţei domestice, de multe ori şi împreună cu copiii) trebuie să se
supună necondiţionat bărbatului, că “femeia trebuie bătută din când în
când” (conform statisticilor, una din zece femei abuzate în familie fizic
şi/sau social, în consens cu unul din şase bărbaţi abuzaţi psihologic
cred acest lucru), de împărţirea rigidă în “sexul tare” şi “sexul slab”.
Deşi nici pe departe atât de grave ca impact imediat ca acţiunea de
agresiune propriu-zisă, aceste stereotipuri sunt parte din problemă iar
adresarea acesteia nu se poate face fără a se ţine cont de ele. În
acelaşi timp, ele contribuie la starea de ruşine şi vinovăţie şi
sentimentele de neajutorare, pasivitate şi neputinţă pe care le trăiesc
cele mai multe dintre femeile abuzate în familie, făcând şi mai dificil de
rupt cercul vicios al violenţei, chiar şi în cazurile în care victima are
şansa de a “evada”. De cele mai multe ori, ele se auto-acuză pentru
cele întâmplate şi se simt responsabile pentru comportamentul celui
care le agresează. Cred că partenerul are dreptul să fie violent şi ajung
să-i dea dreptate când le blamează, astfel, auzim multe femei abuzate
spunând “e vina mea că l-am cicălit prea mult când a venit de la muncă
în loc să-l înţeleg şi să tac din gură”. Realitatea este că violenţa
domestică este inacceptabilă şi nejustificabilă. Agresiunile de orice tip
sunt alegeri şi acţiuni şi se desfăşoară ciclic, episodul de violenţă
survenind după ce agresorul epuizează toate argumentele prin care îşi
ţine sub control victima (pentru a justifica violenţa comisă, acesta
invocă de multe ori argumente precum faptul că victima este
dezordonată, neîngrijită, nu-şi îndeplineşte “datoriile” de cuplu sau
flirtează cu alte persoane).
De multe ori in strânsă legătură cu violenţa domestică este şi violenţa
sexuală, care nu este nici ea definită, aşa cum este privită în general,
doar ca raporturi sexuale neconsimţite de către ambele părţi
■ Centrul primire minori în regim de
urgenţă (Shelter for children under 18)
Arad, str. Udrea nr.2-4
Telefon: 0257 280986 sau 983
■ Centrul Speranţa
Piteşti, str. 1 Decembrie 1918, bl. M1
Telefon: 0248 282000
■ Reaching Out
Piteşti, str. Câmpineanu, bl.2, sc.C, ap 14
Telefon: 0722 298042
■ Asociaţia AVICENNA
Bacău, str. Războieni, nr. 38
Telefon: 0234 580155, 0745 207720
■ ARTEMIS
Baia Mare, Str. Moldovei 17A
Telefon/Fax: 0262.250.770 /
0262.250.770
artemisbm@sintec.ro

DIVERSE ORAŞE:

■ Salvaţi Copiii „Save the children”
Bucureşti, B-dul Mareşal Averescu nr.17,
sector 1
Telefon: 2126176/77, 2600163
■ Fundaţia Sensiblu
Bucureşti, str.Răcari nr.20, bl. 46, sc.1, et.
3, ap.12, sector 3
Telefon: 3344636
■ Centrul Pilot de Asistenţă şi Protecţie
a Victimelor Violenţei în Familie (Center
for assistance and protection of
domestic violence victims)
Bucureşti, B-dul N.Grigorescu nr.41,
sector 3
Telefon: 3405011 sau 983
■ AIDRom
Bucureşti, str. Halmeu nr.12
Telefon: 2104687
office@aidrom.eunet.ro
■ Hrăniţi Copiii – „Feed the children”
Bucureşti, str. Viesparilor, nr 15, ap 3,
sectorul 2
Telefon: 212 27 85

BUCUREŞTI:
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■ Asociaţia ProFamilia
Bistriţa, str.Nicolae Titulescu, nr.21
Telefon: 0263/233101, fax 0263/233366
■ Fundaţia Comunitară Constanţa
Constanţa, Bd. Tomis nr. 145
Telefon/Fax: 0241.657.990 /
0241.657.990
■ Fundaţia „Conexiuni”
Deva, str. Dorobanţi nr 25/12
Telefon/Fax: 0254 232120 / 0254 230359
■ Alternative Sociale
Iaşi, str. Şoseaua Nicolina, nr 24, bl 949.
Telefon: 0232 262814
■ Asociaţia Casa Speranţei
Câmpina, str. Bălcescu nr. 3G
Telefon: 0244 373047
■ Serviciul Prevenire şi recuperare
pentru copilul abuzat/neglijat (Service
for prevention and recovering for the
abused chilren)
Ploieşti, Intrarea Cazărmii, nr.2, bl. 155A,
ap. 3
Telefon: 0244 592529
■ Centrul de Consiliere şi Adapost
pentru Victimele Violenţei Domestice
(Counselling Center and Shelter for
victims of domestic violence)
Râşnov, str. Şcolii, nr.6
Telefon: 02682317773
■ Centrul de Primire în regim de
urgenţă a minorilor
Sibiu, str. Bastionului nr.6,
Telefon: 0269 214919
■ Proiectul comunitar “Floare de colţ”
Sighişoara, Casa Britania, str. Hermann
Oberth nr. 20
Telefon: 0265 779999,
floaredecolt@veritas.ro
■ Societatea pentru Copii si Parinti
SCOP (Association for children and
parents)
Timişoara, str. Milcov nr. 4, ap 6
Telefon: 0256 494985

■ Centre şi organizaţii pe discriminare/violenţă
domestică/violenţă sexuală/trafic de persoane ■
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¤ descrieţi starea de fapt pentru care aţi solicitat sprijin/protecţie
¤ depuneţi reclamaţie scrisă agentului constatator, deoarece numai în
baza acesteia se pot lua măsuri legale
¤ indicaţi persoane care pot depune mărturie, păstraţi probele

CE E NEVOIE SĂ RELATAŢI POLIŢIEI?

dispeceratul central 955 sau agenţii de ordine din sector.

•

dovedirea faptelor de agresiune se face cu certificatul medico-legal de
constatare eliberat de Institutul de medicină legală şi/sau cu martori
• puteţi introduce plângere prealabilă fie la Judecătorie, fie la Parchet, fie la
Poliţie. Pentru a-şi produce efectele, plângerea prealabilă trebuie introdusă
în termen de 2 luni de la data săvârşirii faptei sau de la data când este
cunoscut agresorul
• puteţi să introduceţi acţiune de divorţ. Totodată puteţi cere o ordonanţă
preşedinţială care să aibă ca rezultat evacuarea temporară (de exemplu,
până la pronunţarea divorţului) a agresorului din locuinţa familială
Poliţistul are obligaţia de a interveni faţă de orice persoană, uneori chiar în forţă, atunci
când sunt puse în pericol drepturile şi libertăţile persoanei, ordinea şi liniştea publică. În
situaţiile critice, de ameninţare cu sau folosire a violenţei asupra Dvs., solicitaţi

Ce trebuie să ştie o femeie agresată de soţ sau partener?

→Violenţa în familie este favorizată de un set de valori şi convingeri
care defineşte comportamentul violent drept “normal”: ex. “femeia este
proprietatea bărbatului” şi “femeia trebuie bătută din când în când”.
Una din zece femei abuzate în familie fizic şi/sau social, în consens cu
unul din şase bărbaţi abuzaţi psihologic cred că “femeia trebuie bătută
din când în când”.
→Dintre victimele violenţei fizice, peste 90% au fost pălmuite şi lovite
cu piciorul, iar o jumătate a fost lovită de perete sau podea. Întrebaţi
cine cred că ar trebui să intervină în cazuri de violenţă, 35% din
respondenţi consideră că ar trebui să fie lăsaţi singuri să rezolve
problemele, 28% afirmă că rudele ar trebui să intervină, 28% consideră
că poliţia, iar 13% că vecinii (Barometrul de gen, 2000).
Violenţa sexuală →13% din femei au declarat că au participat în relaţii
sexuale nedorite (Barometrul de gen);
→ În România, 45% din femei au fost agresate verbal, 30%, agresate
fizic şi 7%, agresate sexual (Raport ONU 2002).
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Indiferent de situaţie, oricine trebuie să ştie că are dreptul de a trăi în
siguranţă şi pace în propria casa, dar şi pe stradă, că nici o agresiune

implicate. Violenţa sexuală este orice fel de act sau comportament
necunoştinţă de cauză. Formele cele mai frecvente de violenţă sexuală
sunt: atingerile nedorite pe care le suportă victima sau este
constrânsă să le facă, actele sexuale (cu penetrare vaginală, orală,
anală) la care victima este constrânsă, avansurile, propunerile,
solicitările cu caracter sexual, adresate unei persoane în mod repetat
şi după ce aceasta a declarat că nu le doreşte şi nu le agreează,
constrângerea la a privi sau citi materiale sexuale – fotografii, filme,
texte - ori constrângere la a poza, fi filmat(ă)/înregistrat(ă) pentru
materiale pornografice, telefoane obscene, obligarea la acte
sexuale cu una sau mai multe persoane pentru recompense
materiale (prostituţie forţată).
La fel ca şi violenţa domestică, violenţa sexuală ţine tot de dominaţie şi
control din partea agresorului. Deşi există mitul conform căruia în
cazurile de violenţă sexuală agresorul este de cele mai multe ori
necunoscut, alcoolic sau are probleme psihice, el este deseori o
persoană cunoscută sau chiar simpatizată şi care face parte din cercul
social al victimei (prieteni, colegi, rude, vecini, parteneri). De cele mai
multe ori, agresorul are o poziţie de autoritate – morală, psihică, socială
– de care profită sau se află într-o relaţie afectivă cu victima.
Câteva preconcepţii în legătură cu violenţa sexuală se leagă strâns de
comportamentul victimei. Cel mai adesea auzim oameni care sunt de
părere că victima a “provocat” agresiunea prin felul în care era
îmbrăcată, mergea, se comporta, sau prin faptul că nu a delimitat clar
genul de relaţie pe care o are cu agresorul. Responsabilitatea pentru
abuz/agresiune sexuală este a făptaşului 100 %, indiferent de cum se
comportă victima sau cum este ea îmbrăcată! Relaţia sexuală este una
separată şi, de foarte multe ori, agresorul are impresia greşită că
acceptarea unei invitaţii într-un local, a unui cadou sau a florilor
înseamnă implicit acceptarea unui act sexual, sau că are dreptul de a
pretinde să întreţină raporturi sexuale doar pentru că se află într-o
relaţie romantică sau de prietenie cu victima. De asemenea,
perpetuarea stereotipurilor precum cel conform căruia femeile sunt
“nehotărâte” şi “nu spun niciodată deschis ce vor”, “fac aluzii” etc. face
ca un NU! să fie deseori perceput ca “poate” sau chiar “da”. Adevărul
este însă că orice NU înseamnă NU şi nerespectarea acestui refuz
înseamnă agresiune sexuală.
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● pe plan mondial…
→ Violenţa domestică deţine 25% din totalul infracţiunilor violente;
→ Doar 5% din atacurile violente asupra femeilor sunt raportate la
Poliţie şi mai puţin de 1% sunt pedepsite;
→ Violenţa domestică e mult mai des întâlnită decât violenţa pe stradă
sau la locul de muncă;
→ Peste 90% dintre agresori sunt bărbaţi, 82% dintre abuzatori sunt
cunoscuţi ai victimei, iar19% sunt chiar rude;
→ 85% dintre violatori sunt bărbaţi, cunoscuţi ai victimelor;
→ 61% dintre violuri sunt comise în casa cuiva, de regulă a victimei;
→ 1 din 7 femei sunt violate de către soţii lor; 78% din cazurile de viol
sunt achitate;
→ 70% dintre femei au fost hărţuite sexual într-un anumit moment al
vieţii lor;

Statistici:

Femeile suferă disproporţional din cauza a diverse forme de violenţă. În
1998, 92% dintre agresori în cadrul familiei au fost bărbaţi.
Potrivit specialiştilor, violenţa este provocată de ignoranţă, de lipsa unui
set de legi categorice care să o interzică, de absenţa educaţiei, de
mentalitate, de sărăcie, de şomaj, de sănătatea precară etc.
Frica şi mentalitatea determină femeile să nu facă plângeri atunci când
violenţa este îndreptată asupra lor sau a copiilor. Zilnic se petrec cazuri
de sadism, de mutilări ale copiilor, de molestări fizice şi psihice, la care
martori sunt vecinii neputincioşi. În cazul multor coduri penale, inclusiv
cel din România, femeile nu îşi pot acuza soţul de viol.

*

nu este justificabilă şi că vina aparţine în totalitate celui care agresează.
Orice om are dreptul de a refuza, de a se răzgândi, de a spune ce
gândeşte, de a se comporta natural, fără teama de a fi pedepsit sau
abuzat şi, la fel de important, de a împărtăşi experienţele sale pentru a
se proteja pe sine şi de a nu rămâne în cercul vicios pentru a-şi proteja
agresorul.

■ 9

● în România
În cursul unui singur an, 800.000 de femei au suportat, în mod frecvent,
violenţa în familie, sub diferite forme. Mai mult de 340.000 de copii de
până la 14 ani au asistat, în mod frecvent, la scene de violenţă fizică
între părinţi, în timp ce peste 370.000 de minori au asistat la schimburi
de insulte şi înjurături între adulţii din casă. Două treimi dintre victimele
violenţei în familie sunt femei, în timp ce bărbaţii reprezintă o treime
(Centrul Parteneriat pentru Egalitate, 2003).
→Conform unui studiu realizat de Fundaţia SOROS, Barometrul de
gen, 18% din femei şi 1% dintre bărbaţi au declarat că au fost bătuţi de
partener.
→17% cunosc femei care îşi bat partenerii şi 53% cunosc bărbaţi care
îşi bat partenerele.
→11% din respondenţi afirmă că în ultimii doi ani în gospodăria lor au
avut loc bătăi între soţi, 21% au raportat ameninţări, insulte şi înjurături:
50%, iar certuri: 70%.
→Prevalenţa violenţei asupra femeilor în familie este de 59,1% (raport
Buftea, 2003). Într-un studiu din 1999 privind sănătatea reproducerii
(Şerbănescu, Morris, Marin, 2001), asupra abuzurilor fizice domestice
suferite vreodată, s-a înregistrat un procent de 29% de femei din
România, faţă de 21% din Ucraina, 22% din Rusia, 14% din Moldova şi
5% din Georgia. Toleranţa populaţiei faţă de violenţă este mai mare în
comparaţie cu ţările europene. Doar 61.3% dintre cei întrebaţi au
apreciat că violenţa fizică împotriva femeii este foarte gravă, comparativ
cu 86.6% - procent obţinut în UE (15 ţări, 1999), conform cu datele
Eurobarometrului (studiu comparativ realizat de CPE).

→ 1 din 11 femei au fost violate, iar 1/3 la prima lor întâlnire;
→ 1 din 2 fete vor fi victimele unei forme de abuz sexual înainte de a
împlini 18 ani;
→ În S.U.A., la fiecare 6 minute o femeie este agresată sexual, iar în
Canada la fiecare 4 minute;
→ În Europa, prevalenţa violenţei domestice între celelalte forme de
infracţiuni ale căror victime sunt femeile este de 14% (Moldova) şi de
58% în Turcia;
→ Un studiu întocmit de Banca Mondiala arată că 20% din totalul
bolilor de care suferă femeile şi fetele cu vârste cuprinse între 15 şi 44
de ani din multe ţări ale lumii se datorează violenţei domestice.
(date de la Fundaţia Şanse Egale pentru Femei)

