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VIOLENŢA ÎMPOTRIVA FEMEILOR

�Este orice act de violenţă fundamentat pe diferenţa de gen,
care are ca rezultat sau care poate avea ca rezultat o
vătămare sau suferinţă fizică, sexuală sau psihologică a
femeilor, inclusiv ameninţările cu asemenea acte, coerciţia
sau privarea arbitrară de libertăţi, indiferent dacă acestea
apar în viaţa publică sau privată.



VIOLENŢA ÎMPOTRIVA FEMEILOR

• Violenţa împotriva femeilor :

� este violarea drepturilor omului;

� are impact important în progresul multor domenii, ca eradicarea sărăciei,
combaterea HIV/SIDA, lupta pentru pace și securitate;

� continuă să fie o pandemie globală;

� nu este inevitabilă;

� prevenţia este posibilă şi esenţială.

http://www.un.org/en/events/endviolenceday/



CONDIŢII CARE FAVORIZEAZĂ APARIŢIA ACTELOR DE 
VIOLENŢĂ

� Disfuncţii şi carenţe educative ale mediului familial;

� Deficienţele mediului educaţional;

� Educaţia sexuală lacunară;

� Carenţele socio-economice;

� Deficienţele mediului instituţional;

� Creşterea gradului de permisivitate socială;

� Incidenţa tulburărilor psihice.



SCURT ISTORIC

� Activiştii pentru drepturile femeii au sărbătorit ziua de 25 noiembrie
ca Zi împotriva violenţei începând din 1981.

� Această dată comemorează asasinarea, în 1961, la ordinele preşedintelui
Rafael Trujillo, a celor trei surori Mirabal, activiste din Republica Dominicană.

� Comisia Europeană a dedicat anul 2017 eliminării violenței împotriva femeilor.
(http://ec.europa.eu/romania/news/20162511_declaratie_comuna_eliminarea_violentei_impotriva_femeilor_ro)



SCURT ISTORIC

� În cadrul celei de-a IV- a Conferinţe Mondiale a Femeilor din 1995,
ONU a recunoscut faptul că violenţa asupra femeilor este un
obstacol pentru atingerea egalităţii, a dezvoltării şi a păcii şi aduce
atingeri drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale.

� ADUNAREA GENERALĂ a desemnat ziua de 25 noiembrie drept Zi
internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor
şi a invitat guvernele, organizaţiile internaţionale şi
neguvernamentale să organizeze în această zi activităţi menite să
trezească conştiinţa publică în faţa acestor probleme.

(Rezoluţia 54/134 din 17 decembrie 1999)



ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU ELIMINAREA VIOLENŢEI 
ÎMPOTRIVA FEMEILOR

� Este o ocazie pentru guverne, organizaţii internaţionale şi
organizaţii non-guvernamentale de a sensibiliza publicul cu privire
la problematica violenţei împotriva femeilor.

� Acesta a fost celebrată în 25 noiembrie în fiecare an începând cu 
anul 2000.



OBIECTIVELE CAMPANIEI

� Transmiterea către populaţie a unui mesaj care afirmă că violenţa
împotriva femeii (în cadrul familial, în relaţia de cuplu sau orice
altă situaţie) este un comportament indezirabil, anomic şi
deviant;

� Informarea tinerilor cu privire la efectele negative (pe termen
mediu şi lung) ale violenţei asupra femeii;

� Informarea tinerilor şi femeilor cu privire la instituţiile şi
organizaţiile care oferă servicii şi consultanţă pe probleme de
violenţă împotriva femeii;

� Implicarea activă a tinerilor în acţiunile derulate, în vederea
prevenirii şi combaterii fenomenului;



OBIECTIVELE CAMPANIEI 

• Promovarea unei legislaţii şi a unor practici legislative adecvate care
să ofere protecţie victimelor violenţei în familie, abuzului sexual şi
traficului;

• Conştientizarea societăţii asupra subiectului drepturilor omului,
violenţei în familie şi politicilor democratice;

• Educarea întregii societăţi prin promovarea unor politici afirmative şi
nondiscriminatorii pentru creşterea calităţii vieţii femeilor din
România.



DATE DESPRE VIOLENȚA DIN ANUL 2017

Sursa; https://violentaimpotrivafemeilor.ro/violenta-in-familie-in-2017-conform-
datelor-oficiale-ale-politiei/



PRIORITĂȚI NAȚIONALE

� Guvernul României a aprobat Strategia națională privind promovarea 
egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și 
combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-
2021 și Planul operațional pentru implementarea acesteia, potrivit 
unui comunicat al Ministerului Muncii și Justiției Sociale. 

� Obiectivele strategiei  

I. Consolidarea cadrului legal din domeniul prevenirii și combaterii 
violenței domestice  

II. Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin și protecție pentru victime  

III. Prevenirea violenței domestice și a recidivei acesteia, precum și a 
violenței sexuale 

IV. Monitorizarea și evaluarea activităților întreprinse în vederea prevenirii 
și combaterii violenței domestice 



PE PLAN MONDIAL

http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women


