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Această broșură, elaborată de partenerii proiectului cu finanțare europeană 
”Instruiește, îmbunătățește, diminuează” prin programul DAPHNE III, a fost 
concepută ca o sursă de informație și material- suport de instruire pentru 
agenții de politie care lucrează cu cazuri de violență domestică.  Broșura conține 
principalele tematici abordate în cadrul materialului de instruire dezvoltat în 
cadrul proiectului și are ca scop furnizarea către agenții de poliție de cunoștințe cu 
privire la problemele psihologice asociate violenței domestice. Este de remarcat 
faptul că materialul din cadrul broșurii poate fi de asemenea utilizat în instruiri 
destinate altor tipuri de profesioniști implicați în situații de violență domestică. 
Capitolele broșurii abordează elementele esențiale ale violenței domestice 
incluzând înțelegerea spiralei violenței și părțile implicate, repercusiunile asupra 
sănătății mintale a celor implicați incluzând aici agenții de poliție care sunt 
chemați să intervină și de asemenea nevoia de cooperare multidisciplinară.
Rolul agenților de poliție în combaterea și prevenirea violenței domestice este 
deosebit de important și de aceea este esențial să le furnizăm acestora cunoștințele 
și abilitățile necesare pentru ca ei să poată interveni cât mai eficient. 

Înțelegerea dinamicii violenței domestice și a rolului pe care aceasta îl joacă în 
atitudinile persoanelor implicate, modalitatea în care boala mintală poate fi atât 
o cauză cât și o consecință a violenței domestice și modalitatea în care munca 
pe care o depun agenții de poliție poate avea un impact asupra propriei sănătăți 
mintale pot contribui la obținerea unor rezultate mai eficiente și sustenabile. 

Este important de știut faptul că în cadrul violenței domestice, agresorii pot fi atât 
bărbați cât și femei împotriva partenerilor lor. Totuși în majoritatea situațiilor 
bărbații sunt cei care agresează. 
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Introducere

Violența împotriva femeilor este definită ca orice fel de  violență de gen care 
are ca rezultat vătămarea fizică, sexuală sau psihologică a femeilor incluzând 
amenințări , coerciție sau deprivarea de libertate, atât în viața publică cât și 
în cea privată. (Adunarea Generală a Națiunilor Unite)1

Violența împotriva femeilor a fost recunoscută de către legislația națională și 
internațională ca un delict, iar prevederile referitoare la violența împotriva 
femeilor și violență domestică pot fi găsite în codurile penale și civile al unui 
număr din ce în ce mai mare de țări. 

Pentru scopul acestei broșuri violența împotriva femeilor va fi utilizată pentru a 
înțelege violența care are loc în viața privată (violență domestică) și în particular 
în relațiile cu partenerul de cuplu. 

Violența domestică împotriva femeilor include orice act comis de un partner 
actual sau un fost partener  care cauzează vătămare fizică, sexuală sau psihologică 
incluzând agresiunea fizică (amenințarea și atacul fizic), coerciția sexuală (acte 
care degradează și umilesc femeile și care se realizează împotriva voinței lor 
incluzând violul), abuzul psihologic și comportamente de control (amenințări, 
abuz verbal și alte tipuri de comportamente de control cum ar fi izolarea de familie 
și prieteni) și abuzul economic. 

Violența domestică  afectează nu doar victimele, care în cele mai multe cazuri sunt 
femei, ci și copiii, bărbații și societatea în general. 

Legislația cu privire la violența domestică a avut tendința de a aborda numai 
violența fizică. Odată cu evoluția conceptului de violență domestică, multe țări 
și-au modificat legislația pentru a include alte forme de violență precum cea 
psihologică, sexuală sau economică. O evoluție cu privire la cei implicați a avut de 
asemenea loc. 

Legile privind violența domestică care inițial erau aplicate doar cuplurilor 

1 1 Articolul 1 Pentru scopurile acestei declarații, expresia ”violență împotriva femeilor” înseamnă orice fel de  
violență de gen care are ca rezultat vătămarea fizică, sexuală sau psihologică a femeilor incluzând amenințări 
, coerciție sau deprivarea de libertate, atât în viața publică cât și în cea private. Articolul 2 Violența împotriva 
femeilor trebuie înțeleasă ca conținând, dar fără a se limita la, următoarele: a) violență fizică, sexuală sau 
psihologică în cadrul familiei incluzând bătăi, abuzul sexual al fetițelor, violență legată de starea financiară, 
viol marital, mutilare genitală a femeilor și alte practici vătămătoare tradiționale asupra femeilor, violență 
legată de exploatare; b) violență fizică, sexuală sau psihologică în cadrul comunității incluzând violul, abuzul 
sexual, hărțuirea sexuală și intimidarea la locul de muncă, în instituțiile educaționale și în orice altă situație, 
traficarea femeilor și forțarea acestora să se prostitueze; c) violență fizică, sexuală sau psihologică exercitată 
sau tolerată de către stat în orice situație; 

căsătorite recunosc în zilele noastre situațiile de violență domestică în relații de 
coabitare și includ alți membrii ai familiei în afara partenerului. 

Primul instrument legislativ elaborat la nivel european cu privire la violența 
domestică este Convenția Consiliului Europei cu privire la prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice care a creat 
un cadrul legislativ complet pentru prevenirea violenței, protejarea victimelor 
și stoparea agresorilor. Acesta definește și condamnă diverse forme de violență 
împotriva femeilor incluzând violența fizică și psihologică, violența sexuală, 
violența economică, mariajul forțat și mutilarea genitală a femeilor2.

Câteva date despre violența domestică 

Una din patru femei din Europa este victimă a violenței domestice la un moment 
dat în viața ei3, și 6-10% dintre femei sunt supuse violenței domestice în fiecare 
an4.

Violența exercitată de către partenerul de viață este una dintre cele mai obișnuite 
forme de violență împotriva femeilor reprezentând 95% din totalitaea actelelor de 
violență ce au loc în cadrul căminului5. Datele existente în Europa  arată că în anul 
2008 jumătatedintre crime sunt comise de către membrii familiei, iar 35% dintre 
acestea au fost comise de către soți sau foști soți6.  

În Europa, 7 femei mor în fiecare zi ca urmare a violenței domestice comise de către 
bărbați7.  În Italia o femeie este ucisă la fiecare 3 zile de către actualul sau fostul 
partener8. În Franța 156 de femei au murit ca o consecință a violenței domestice 
comise de către actualul sau fostul partener de viață aceasta însemnând o medie 
de 13 femei pe lună9. 

2  Articolul 3 – pentru scopul acestei Convenții: a) ”violența împotriva femeilor este înțeleasă ca încălcarea 
drepturilor omului și ca o formă de discriminare împotriva femeilor, aceasta însemnând toate actele de 
violență bazate pe gen care au sau pot avea ca rezultat vătămarea sau suferința fizică, sexuală, psihologică 
sau economică incluzând amenințări ale unor asemnea acte, coerciție sau deprivarea arbitrară de libertate 
care are loc în viața publică sau privată; b) violența domestică este definită ca orice acte de violență fizică, 
sexuală, psihologică sau economică care are loc în cadrul familiei sau între foști sau actuali soți sau parteneri 
indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima; c)  ”genul” înseamnă rolurile construite 
social, comportamente, activități și atribute pe care o anumită societate le consideră adecvate femeilor și 
bărbaților; d) ”violența de gen împotriva femeilor” înseamnă violența care este direcționată împotriva unei 
femei pentru că este femeie sau care afectează femeile în mod disproporționat; e) ”victimă” înseamnă orice 
persoană fizică care este supusă actelor descrise la punctele a) și b); f) ”femei” include și fete cu vârsta sub 
18 ani. 
3 Dezvăluirea datelor cu privire la violența în familie în UE, European Women’s Lobby 1999
4 Eurobarometru 7 3.2 Violența domestică împotriva femeilor. Comisia Europeană, Septembrie 2010
5 www.violences.fr
6 Studiu global asupra omuciderii 2011. Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNDOC)
7 Pystel, Estimarea mortalității cauzată de violențele conjugale în Europa, Programul Daphne III
8 Casa delle donne per non subire violenza, Bologna 
9 Mission Egalité des femmes et des hommes, 2009 
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Pentru o mare parte dintre femei, violența domestică este o cale sigură de a rămâne 
fără adăpost10. Aceasta are un impact direct asupra sănătății și bunăstării femeilor 
și asupra performanței la locul de muncă, fiind o amenințare și asupra statutului 
de angajat. 

Să înțelegem violența domestică 

 Violența împotriva femeilor este o încălcare a drepturilor omului
 Violența împotriva femeilor este un delict și, ca urmare, agresorii trebuie 

pedepsiți
 Violența împotriva femeilor este un obstacol în deplina participare a 

femeilor la viața economică, socială, politică și culturală
 Violența domestică este un proces sistematic, nu un eveniment izolat
 Violența domestică are loc în orice grup etnic, religios și indiferent de 

statutul socio-economic
 Agresorii pot fi atât bărbați cât și femei
 Bărbații violenți sunt adesea abuzivi în toate relațiile
 Violența domestică implică în mod tipic comportamente repetitive care 

conțin diferite tipuri de abuz

Violența domestică și sănătatea mintală

Violența domestică are atât un impact fizic cât și unul psihologic asupra sănătății 
victimelor, iar datele disponibile11 arată că:

 25% dintre femeile care încearcă să se sinucidă o fac datorită traumelor 
psihologice cauzate de violența domestică

 Femeile care experimentează violența domestică prezintă un risc mult 
mai mare de a se auto-mutila, a se sinucide sau a folosi alcool sau droguri

 Cercetările au arătat că 59% din supraviețuitorii violenței domestice au 
fost internați în clinici psihiatrice

 Între 50 și 60% dintre femeile beneficiare de serviciile de sănătate mintală 
au experimentat violența domestică și până la 20% o experimentează în prezent

10 Contribuția FEANTSA (Federația Europeană a Organizațiilor Naționale care lucrează cu persoanele fără 
adăpost) la consultarea strategiei UE pentru combaterea violenței împotriva femeilor, Iulie 2010. Deși este 
nevoie de studii punctuale pe gen în ce privește persoanele fără adăpost, studiile din diferite țări arată că 
există un procent ridicat al femeilor fără adăpost au experimentat violența de gen și abuzul, inclusiv în timpul 
copilăriei. De exemplu:  Kesia Reeve, Rosalind Goudie and Rionach Casey, ‘Femeile  fără adăpost: ”Cariere 
pentru persoane fără adăpost, situația persoanelor fără adăpost”, 2007, Crisis, UK, http://www.crisis.org.uk/
data/files/publications/Homeless_Women_Landscapes_Aug07.pdf
11 Acțiune împotriva violenței domestice. Rețele transnaționale ale experților din ONG-uri care desfășoară 
proiecte pentru femei. Proiect Daphne 1998

 Impactul economic al violenței domestice

Înafara faptului că violența domestică cauzează o suferință imensă ea implică și 
costuri pe care le suportă atât victimele cât și societatea12.

Violența domestică are un impact asupra economiei în general cât și asupra 
statutului economic al victimelor. Este estimat că costul anual al violenței 
domestice împotriva femeilor în cele 27 de state membre ale UE a ajuns la 16 
miliarde de euro ( 2006), ceea ce înseamnă 33 euro/capita/an sau un milion de 
euro la fiecare jumătate de oră13. 

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că femeile lovite pierd în medie 
între unul și patru ani de sănătate și că costurile legate de îngrijirea medicală 
și non-medicală a femeilor victime ale violenței domestice sunt de două ori și 
jumătate mai mari decât pentru alte femei.

Pe lângă costurile  financiare ale societății cu problema violenței domestice și 
riscul creșterii violenței în vremuri de instabilitate economică, violența domestică 
are un impact economic crescut și asupra vieții victimelor. Impactul violenței 
domestice se poate manifesta sub forma renunțării la locul de muncă sau poate 
afecta performanța la locul de muncă datorită lipsei de somn, a rănilor, a lipsei 
accesului la îmbrăcăminte,  a amenințărilor cu privire la îngrijirea copiilor sau 
datorită interzicerii de a pleca de acasă. 

Femeile cu un trecut de violență domestică au avut perioade în care nu au lucrat 
și de obicei fac parte din personalul cu venit scăzut, sunt nevoite să își schimbe 
locul de muncă mult mai des și, spre deosebire de femeile care nu au experimentat 
violența domestică, au slujbe cu jumătate de normă sau slujbe ocazionale. Se 
știe faptul că existența unei slujbe este un mod cheie de a ieși dintr-o relație cu 
violență domestică. Siguranța financiară pe care slujba o oferă femeilor le poate 
ajuta pe acestea să evite să fie prinse și izolate într-o relație violentă și abuzivă și 
să își păstreze locuința și standardul de viață. 

Victimele violenței domestice pot experimenta:

 Lipsa unei slujbe permanente, de obicei rezultat al interdicțiilor impuse 
de către partener sau al geloziei;

 Probleme în păstrarea unei slujbe (dacă au o slujbă), rezultat al 
performanței slabe sau al absențelor frecvențe;

 Dependența financiară de agresor, datorită insuficienței sau lipsei unui 
venit independent;

12 Walby,2004; Organizația Mondială a Sănătății
13 Pystel, 2006  Proiect Daphne
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 Victimele casnice nu pot avea o carieră și astfel nu au resurse personale 
care să le ajute să părăsească relația violentă;

 Violența domestică este adesea o cauză directă a faptului că femeile au 
probleme serioase cu datoriile. 

Agenții de poliție ca și agresori  

Studiile arată faptul că 25% dintre agenții de poliție sunt autorii unor tipuri de 
”violență minoră” , iar 3% au un comportament violent accentuat în căminul 
conjugal. Deși aceste date arată faptul că există o rată alarmantă a violenței, cifrele 
neoficiale sunt mult mai mari datorită raportării scăzute a frecvenței și severității 
abuzului (Neidig, et al 1992)14.

Studiile mai arată faptul că există corelări semnificative între stresul datorat 
slujbei și Tulburarea de Stres Post-Traumatic (TSPT), cele mai bune semne în 
diagnosticarea TSPT15 fiind amenințările cu moartea. Evenimentele neașteptate sau 
trăirea unor evenimente ce amenință viața (de exemplu: atacurile, împușcăturile 
și accidentele) sunt ceva obișnuit în munca unui agent de poliție. Datorită faptului 
că unor anumiți agenți de poliție le este greu să nu se mai gândească la serviciul 
lor când sunt acasă, există o rată mai ridicată a evenimentelor negative petrecute 
în familie pentru agenții care sunt cel mai expuși la violența aferentă sarcinilor de 
serviciu16.

14  Victoria Hargan, MA Psihologia în domeniul medicinei legale. Strategii, intervenții și potențiali factori de 
risc cu privire la violența domestică  săvârșită de polițiști.
15  Studii empirice ale poliției cu privire la expunerea violenței, Robinson et al 1997  
16  Johnson, Todd, Subramanian, 2005 

Capitolul 1: Sănătatea mintală si violența domestică 

1. Ce ar trebui să știe poliția despre boala mintală? 

Ce este boala mintală? 

Problemele de sănătate mintală, numite și boli mintale, variază de la îngrijorările 
pe care le experimentăm cu toții în viața de zi cu zi până la bolile pe termen lung. 
Majoritatea celor care au probleme de sănătate mintală pot trece peste acestea 
sau pot învăța cum să trăiască cu boala, mai ales dacă primesc ajutor încă de la 
început. Aproximativ unul din patru oameni la nivel mondial au un diagnostic de 
boală mintală, și există o cotroversă în ceea ce privește definiția bolilor mintale, 
care este cauza acestora si cum pot fi oamenii ajutați să se recupereze. Oamenii cu 
o boală mintală pot avea probleme cu felul în care gândesc, simt sau se comportă. 
Acestea pot avea un impact major asupra relațiilor lor, asupra locului de muncă și 
asupra calității vieții. 

Existența unei boli mintale este dificilă atât pentru persoana în cauză cât și pentru 
familia și prietenii acestuia. Bolile mintale sunt printre cele mai puțin înțelese 
condiții în cadrul societății. Din această cauză, oamenii diagnosticați cu probleme 
de sănătate mintală sunt de obicei victime ale prejudecăților sau sunt discriminați 
în viața lor de zi cu zi. Faptul că au o boala mintală nu este vina nimănui, nu este un 
semn de slăbiciune și nu este un lucru de care să fie rușinați. 

Cum sunt diagnosticate problemele de sănătate mintală? 

Modul de experimentare a bolii mintale diferă de la o persoană la alta, este unic și 
poate fi înțeles greșit, mai ales dacă există diferențe culturale, sociale și religioase 
între doctor și pacient. 

Diagnosticul poate fi pus doar de către un medic psihiatru care poate oferi 
tratamentul medical adecvat. Anumiți oameni au nevoie de îngrijire; majoritatea 
pot continua să locuiască acasă cu îngrijire și susținere. Cei cu probleme de 
sănătate mintală pot fi de asemenea ajutați de medicul lor, de asistenți sociali sau 
asistente medicale, de psihologi sau consilieri precum și de familie și prieteni. 

Uneori un diagnostic poate deveni o etichetă, o descriere a tot ce înseamnă acea 
persoană, iar acest lucru poate fi foarte dăunător. Este foarte important să ne 
amintim că un diagnostic nu trebuie să definească întreaga viață a cuiva, și poate fi 
doar o parte minoră a identității și vieții sale. 

Este posibil ca un pacient să se recupereze complet și mulți chiar se recuperează. 
Experiența bolii îi face pe anumiți oameni să se simtă mai puternici și mai înțelepți. 
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Alții trec peste ce este mai greu, dar rămân vulnerabili, și pot avea recăderi din 
când în când. Anumiți oameni însă nu se recuperează și au nevoie continuă de 
tratament și susținere pentru tot restul vieții. 

Afecțiunea mintală poate lua multe forme, cum ar fi:  

Anxietatea 
Depresia 

Atacurile de panică 
Fobiile

Tulburarea obsesiv-compulsivă 

Tulburarea bipolară (depresia maniacală)  
Schizofrenia 

Psihozele 
Tulburările de personalitate 

Adicțiile 

Este important să conștientizăm faptul că victimele violenței domestice pot avea 
deja probleme de sănătate mintală ceea ce le face și mai vulnerabile la agresiune. 
Asta nu înseamnă că experiența lor nu trebuie luată în calcul. Dimpotrivă, trebuie 
luată și mai mult în considerare întrucât afecțiunea lor poate fi agravată de alte 
probleme de sănătate mintală deja existente. 

Stigmatul si impactul acestuia

Stigmatul este ceea ce alții consideră a fi un semn de rușine, ceva ce face o 
persoană diferită față de alte persoane din comunitatea în care trăiesc.

Există un stigmat serios atât în ce privește violența domestică cât și în ce privește 
problemele de sănătate mintală încât este foarte dificil pentru o persoană care 
experimentează această dublă discriminare să ceară ajutor. Deoarece oamenii 
nu se simt confortabil să vorbească despre aceste două subiecte, fondurile sunt 
puține, iar numărul serviciilor disponibile pentru persoanele cu probleme de 
sănătate mintală, care sunt și victime ale violenței domestice în același timp, este 
scăzut. 

Datorită tabuurilor și a stigmatului atașat violenței domestice și problemelor de 
sănătate mintală, atât profesioniștii cât și ceilalți vor evita acest subiect. 

Victimelor violenței domestice le este rușine să vorbească despre asta deoarece  
regulile sociale sunt evidente în aceea că viața de familie este o problemă privată 
și deoarece le este rușine de situația lor. Atâta timp cât societatea nu recunoaște 
violența domestică ca fiind un delict, victimele violenței domestice nu vor avea 
încredere că pot denunța acest delict și vor continua să poarte stigmatul cu privire 
la stereotipurile violenței domestice. 
De asemenea, tăcerea și neînțelegerea bolii mintale încurajează sentimentele 
de rușine și descurajează persoanele respective să caute tratament sau chiar să 
recunoască faptul că simptomele pe care le au au legătură cu o boală mintală.  

Stigmatul poate avea un impact uriaș asupra persoanelor care au probleme de 
sănătate mintală, mai ales dacă acestea sunt și victime ale violenței domestice. 
Datorită acestui stigmat, persoanelor cu probleme de sănătate mintală care sunt 
victime ale violenței domestice le este greu să recunoască ce li s-a întâmplat. 

2. Care sunt legăturile dintre violența domestică și boala mintală 

Boala mintală este atât o cauză cât și o consecință a violenței domestice. 
Violența domestică nu prezintă un risc minor în ce privește sănătatea și nu este 
o problemă privată. Studiile arată faptul că atât poliția cât și medicii au tendința 
de a subestima impactul violenței domestice și că 50-60% dintre cei internați în 
spitalele de psihiatrie au fost victime ale violenței domestice.17 
Bătaia este cauza majoră a vătămărilor corporale asupra femeilor și are o 
importanță mai mare chiar decât accidentele, violul și tâlhăria.

Impactul violenței domestice

Mai multe probleme de ordin psihologic au fost identificate ca având legătură cu 
violența domestică. Acestea includ:

 Rușine,  auto-desconsiderare, imagine de sine negativă
 Izolare
 Vină
 Auto- amăgire 

Problemele enumerate mai sus pot conduce la alte probleme mai serioase precum:

 Tulburarea de stres post-traumatic
 Adicții
 Psihoze (nu schizofrenie)
 Auto –vătămare
 Depresie
 Sinucidere și tentativa de sinucidere
 Tulburări de alimentație (bulimie și anorexie)

Mai mult, problemele de ordin fizic includ:

 Simptome inexplicabile – oamenii se pot prezenta la doctor cu o serie 
largă de simptome care nu au o cauză identificabilă

 Sindromul oboselii cronice (burnout)

17 Prezentările doamnei Prof. Myriam Van Moffaert la cea de-a doua întâlnire a proiectului, Septembrie 
2011,bazate pe studiile efectuate la Universitatea din Ghent, Facultatea de Drept, Școala de Criminalistică, 
Departamentul de psihiatrie în medicină legală.
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 Fibromialgia

82% dintre femeile care se prezintă la dermatologie cu tăieturi, zgârieturi sau 
arsuri au experimentat violență domestică18. 

Problemele de sănătate mintală pre –existente pot face femeile mult mai 
vulnerabile la a cădea victime ale violenței domestice. 

Problemele de sănătate mintală existente deja îi poate predispune pe  agresori 
la a comite acte de violență domestică în toate formele sale, dar nu este o cauză 

Violența domestică este adesea un factor existent în trecutul persoanelor 
internate în spitalele de psihiatrie, dar care de obicei nu este dezvăluit înainte 
de internare

Violența domestică are impact asupra sănătății mintale a femeilor, iar aceste 
victime pot prezenta simptome cum că ar avea probleme de sănătate mintală. 

3. Anumite grupuri sunt mai expuse la violență domestică 

Anumite grupuri de femei pot fi mai vulnerabile și pot exista șanse mai mari ca 
acestea să fie victime ale violenței domestice. Fiecare grup experimentează diferite 
tipuri de violență, iar motivele pentru care femeile rămân în relația abuzivă sunt 
diverse. 

Așa cum arată studiile, grupurile care au un risc mai mare de abuz repetat includ:
Femei cu probleme de sănătate mintală anterioare
Femei în vârstă care au nevoie de îngrijire și susținere
Femei cu dizabilități – mai ales cele care sunt dependente de agresor
Femei cu dizabilități intelectuale - mai ales cele care sunt dependente de agresor
Femei al cărui drept la reședință este legat de relația cu agresorul sau care nu au 
drept legal de reședință
Femei care nu vorbesc limba țării în care locuiesc – mai ales că nu pot suna la 
poliție pentru a cere ajutor. 

Dacă victima are o boală mintală anterioară sau o dizabilitate intelectuală, este 
mult mai probabil ca profesioniștii implicați să nu creadă povestea ei, deși statistic, 
este mai probabil ca ea să fie o victimă a violenței domestice. 

18 Prezentările doamnei Prof. Myriam Van Moffaert la cea de-a doua întâlnire a proiectului, Septembrie 
2011,bazate pe studiile efectuate la Universitatea din Ghent, Facultatea de Drept, Școala de Criminalistică, 
Departamentul de psihiatrie în medicină legală.

Femeile cu dizabilități  

Există dovezi care arată faptul că femeile cu dizabilități de orice fel sunt supuse 
unui risc mai mare de a deveni victime ale violenței domestice. 

O boală mintală pre-existentă poate mări impactul violenței domestice asupra vieții 
unei femei. Pe de o parte, șansele ca ea să experimenteze violența domestică sunt 
crescute, iar pe de altă parte credibilitatea ei poate fi pusă sub semnul întrebării. 

Comparativ cu femeile fără dizabilități, este mult mai probabil ca femeile cu 
dizabilități să ajungă victime ale violenței domestice și să experimenteze 
aceasta pe perioade mai lungi de timp. 

Există un risc de 4 ori mai mare ca femeile cu dizabilități să experimenteze 
violența sexuală sau să fie obligate să se sterilizeze sau să facă avort. 

Multe dintre femeile cu dizabilități depind de agresor în ce privește îngrijirea 
lor de fiecare zi sau chiar supraviețuirea lor19. 

Mai mult de jumătate dintre femeile cu dizabilități au fost abuzate fizic, 
comparativ cu o treime dintre femeile fără dizabilități20. 

Femeile cu dizabilități intelectuale (cărora le este dificil să raporteze actele de 
violență și abuz) sau cele cu dizabilități psihosociale (ale căror mărturii sunt 
interpretate ca fiind simptome ale bolii mintale) sunt supuse unui risc mai 
mare de a fi victime ale abuzului fizic sau sexual21. 

192021

Tipuri de violență domestică trăite de femeile cu dizabilități: 

 Loviri cu palma sau pumnul, sugrumare, lovituri cu piciorul, îmbrânciri, 
arsuri cu țigara

 Amenințări (e.g. amenințări cu vătămare corporală sau cu internare)
 Amenințări îndreptate către copii, animale de casă sau câinele ghid pentru 

persoanele nevăzătoare
 Abuzul verbal (critici sau insulte) 

19 European Disability Forum, Răspuns la consultarea pe strategia UE cu privire la combaterea violenței 
împotriva femeilor, Iulie 2010
20 European Disability Forum, Răspuns la consultarea pe strategia UE cu privire la combaterea violenței 
împotriva femeilor, 2010: 
http://cms.horus.be/files/99909/MediaArchive/library/EDF%20response%20to%20consultation%20
on%20violence%20against%20women.doc
21 European Disability Forum, Al doilea manifest cu privire la Drepturile femeilor și fetelor cu dizabilități în 
Uniunea Europeană, Septembrie 2011 



1716

 Preluarea controlului obiectelor ajutătoare împotriva voinței ei (ex: 
mutarea scaunului cu rotile) 

 Distrugerea sau amenințarea cu distrugerea bunurilor personale, inclusiv 
a obiectelor de sprijin

 Neglijență, ca de exemplu refuzul în ce privește spălatul, hrănitul sau 
înmânarea medicamentelor

 Îngrijire efectuată în moduri crunte (ex: spălarea părului în apă rece)
 Refuzul de a acorda ajutor dacă nu întreține relații sexuale
 Luarea deciziilor în numele ei fără consimțământul ei
 Preluarea controlului finanțelor ei fără consimțământul ei (inclusiv 

reținerea banilor sau neacordarea permisiunii de a merge ea singură la 
cumpărături) 

 Izolarea ei de familie, prieteni și servicii

Motive pentru care femeile cu dizabilități rămân în relații abuzive pentru perioade 
lungi de timp:

 Mituri sociale: oamenii cu dizabilități sunt adesea văzuți ca pasivi, 
neajutorați, ca niște copii și fără activitate sexuală. Aceste prejudecăți fac persoanele 
cu dizabilități să nu fie văzute de societate și sugerează faptul că abuzul, mai ales 
abuzul sexual, nu li se poate întâmpla. 

 Neputință învățată: persoanele cu dizabilități (în mod special cele cu 
dizabilități intelectuale sau cele care au stat spitalizați pentru o perioadă lungă de 
timp) sunt învățate să fie ascultătoare și cooperante.

 Lipsa educației sexuale: există tendința de a nega nevoia unei educații 
sexuale pentru persoanele cu dizabilități intelectuale sau pentru cei care au fost 
spitalizați pentru o perioadă lungă de timp; există foarte puține cursuri adaptate 
la nevoile femeilor cu dizabilități

 Dependența: femeia poate fi dependentă de agresor în ce privește 
îngrijirea deoarece dizabilitatea ei limitează independența ei economică și nu 
numai; 

 Diagnosticare greșită: autoritățile pot interpreta greșit solicitarea de 
ajutor (ex: comportamentul unei femei poate fi interpretat ca fiind anxietate mai 
degrabă decât un semn al abuzului);

 Agresorul preia controlul: dacă victima cere ajutor, o continuare a acestui 
proces poate fi dificil deoarece agresorul o poate izola sau îi poate interzice să 
folosească telefonul sau să părăsească casa;

 Lipsa unor servicii accesibile și a resurselor informative: secții de poliție 
și săli de judecată, adăposturi și linii telefonice de suport sunt adesea dificil de 
accesat. Accesul la suport și servicii de urgență pentru femeile cu dizabilități este 
de asemenea foarte limitat sau inexistent. 

Motive pentru care nu se caută ajutor la autorități: 

 Rușine  
 Convingerea că merită să fie agresată
 Convingerea că este agresată deoarece are o dizabilitate
 Nu știe că are drepturi  și că există legi care să o protejeze
 Nu își dă seama de faptul că este tratată într-un mod abuziv pentru că așa 

a fost tratată toată viața ei
 A rămâne și a îndura abuzul poate părea o opțiune mai bună decât sărăcia, 

lipsa unei casei sau internarea
 Convingerea că poliția nu consideră cazurile de violență domestică la fel 

de serioase ca alte cazuri de violență
 Izolare (agresorul nu îi dă voie să folosească telefonul sau să părăsească 

casa)
 Lipsa accesului la informație 
 Frica:   

 că nimeni nu o va crede 
 că nimeni nu o va putea ajuta să nu mai fie abuzată pentru faptul că face 
reclamație
 de a fi făcută de rușine, pedepsită sau evitată de familia ei, prieteni sau 
comunitate
 de pierdere (ex: de a-și pierde casa sau copiii)
 de a fi internată
 de a nu avea pe nimeni să o ajute dacă se desparte de el

Femeile în vârstă  

Femeile în vârstă sunt adesea marginalizate, iar violența împotriva lor este 
considerată a fi violență împotriva bătrânilor ca fiind diferită de violența 
domestică. Factorii care contribuie la existența violenței domestice mai târziu în 
viață, includ: dependența  din ce în ce mai mare, tulburările psihice, schimbarea 
statutului bărbatului datorită pensionării sau a dependenței de alcool. 

Este dificil de spus cu siguranță care este prevalența abuzului printre vârstnici 
deoarece atât agresorii cât și victimele ascund acest lucru, iar profesioniștii nu 
recunosc întotdeauna și nu cercetează semnele unui abuz. Totuși se estimează că 
în jur de 4-10% dintre persoanele peste 65 de ani sunt agresate sau neglijate de 
membrii familiei. Majoritatea (70-80%) dintre persoanele agresate sunt femei.

Femeile cu dizabilități fizice sau mintale, cum ar fi demența, prezintă un risc 
crescut22. 

22 Proiect Daphne 2000-125-w-  Recunoașterea, prevenția și tratamentul în ce privește abuzul împotriva 
femeilor în vârstă  
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Izolarea socială este un factor de risc în plus care duce la abuz. 

În majoritatea cazurilor cei care agresează emoțional, financiar, sexual și care 
încalcă drepturile sunt partenerii sau soții. 

Cele mai obișnuite efecte ale abuzului și violenței împotriva femeilor în vârstă 
sunt tensiune, mânie, ură și sentimente de neputință.  

Femeile vârstnice experimentează de obicei mai multe feluri de violență. 

Acestea includ: 

 Violența psihologică: degradare, umilire, insulte și jigniri, exploatare, 
dominare și control 

 Infantilizare: Aceasta este o formă specifică de violență împotriva femeilor 
în vârstă 

 Abuzul fizic: îmbrâncire, pălmuire, lovire cu pumnul sau cu piciorul, 
trasul de păr sau târâtul prin încăpere, încercarea de a o sugruma, amenințarea 
sau atacul, lovitul de obiecte din încăpere, împinsul pe scări

 Controlul social, care se poate transforma în izolare socială 
 Abuz financiar: preluarea banilor sau a proprietăților de către agresor 

pentru propriul lui folos fără permisiunea victimei, falsificarea semnăturii 
victimei, obligarea victimei de a semna un contract, testament sau împuternicire 
prin înșelarea, forțarea sau influențarea nepotrivită a acesteia

 Refuzul de a acorda îngrjire (ex: nu o ajută sa se hrănească atunci când ea 
nu poate singură, nu o ajută să își spele rufele în ciuda nevoilor ei, o lasă singură 
pentru perioade lungi de timp fără să se asigure că are ajutorul necesar) 

 Violența sexuală:  acte sexuale fără consimțământul ei, dar și forțarea ei 
de a se uita la acțiuni sexuale sau forțarea ei de a se dezbrăca. 

Motive pentru care victimele nu caută ajutor  

Factorii care contribuie la faptul că femeile în vârstă rămân în relații abuzive:  

 Cu cât este mai în vârstă o femeie când experimentează pentru prima dată 
violență domestică, cu atât este mai dificil pentru amândoi să facă față situației și 
să ceară ajutor din afară

 Le este mult mai greu să iasă dintr-o relație abuzivă de termen lung decât 
femeile mai tinere. 

 Le este mult mai mult rușine de ceea ce li s-a întâmplat 
 Au rețineri în a căuta ajutor și a denunța abuzul pentru că le e teamă că 

vor fi făcute responsabile pentru destrămarea familiei. 
 Este probabil ca femeile în vârstă să fi învățat să facă față abuzului de-a 

lungul anilor (evitând confruntarea directă, izolându-se de alții) 
 Pot fi dependente de partenerii lor în ce privește partea financiară, 

locuința sau alte forme de suport și îngrijire. 
 Pot avea un atașament emoțional puternic față de locul unde au trăit toată 

viața și sentimentul că nu se pot muta în altă parte (mai ales dacă au nevoie de 
îngrijire și asistență) 

 Au foarte puține cunoștințe cu privire la violența domestică, mai ales 
cu privire la violența împotriva femeilor în vârstă și cu privire la existența unor 
servicii adecvate (Femeile în vârstă, victime ale violenței domestice, au nevoie de 
susținere pentru a fi mai active și au nevoie de alt fel de susținere spre deosebire 
de cele mai tinere)  

 Femeile în vârstă folosesc mai puțin serviciile specializate existente.  

Femeile emigrante 

Deși dovezile empirice arată faptul că femeile din grupurile minoritare sunt 
afectate diferit de violența domestică,  cercetările formale sunt neconcludente, 
mai ales datorită faptului că aceste cazuri nu sunt raportate. Este evident totuși că 
femeilor din țările lumii a treia li se refuză accesul la adăposturi, iar femeile care 
nu dețin acte pot fi expulzate dacă raportează actele de violență23.

Femeile emigrante nu sunt un grup omogen, iar nevoile lor sunt diferite, atât 
între grupurile de emigranți cât și în cadrul fiecărui grup. 

Victimele violenței domestice din grupurile de emigranți sau minoritare trec 
prin diverse forme de violență și discriminare datorită faptului că sunt femei, 
că sunt emigrante, fac parte din grupuri minoritare etnice sau nu au acte și 
stau ilegal în țara respectivă (nu au drept de reședință sau permis de muncă, 
având acces limitat la serviciile de suport și la serviciile juridice și le este 
teamă să contacteze poliția).

Femeile emigrante trebuie să treacă și peste alte obstacole legate de limbă, 
statutul lor legal, trecutul lor cultural și familial, ceea ce face și mai dificilă 
oprirea violenței domestice sau încheierea unei relații violente. Femeilor care 
au un statut de emigrant inconsecvent le este dificil să scape dintr-o situație 

23 Amnesty International Raportul Spaniei: Mai mult decât cuvinte -  Spania: Transformând protecția și Justiția 
într-o realitate pentru femeile victime ale violenței bazate pe gen în cadrul căminului (în limba spaniolă), 
2005.; și Raportul Picum:”Strategii adresate violenței împotriva femeilor fără acte din Europa”, 2012
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abuzivă întrucât nu au un venit legal, întâmpină obstacole în accesarea 
serviciilor de sănătate mintală, nu li se permite accesul în adăposturile pentru 
femei și le este teamă că vor fi arestate sau expulzate dacă vor contacta 
autoritățile.

Căror provocări trebuie să facă față femeile emigrante expuse la violență domestică

 Obstacole ligvistice  
 Bariere culturale  
 Stereotipuri  
 Rasism 
 Discriminare 
 Izolare 
 Lipsa unei rețele sociale sau existența unei rețele limitate care nu 

recunoaște violența domestică  
 Lipsa unui statut de emigrant independent și un nivel scăzut de informare 

cu privire la serviciile de suport pot face ca femeile emigrante să îndure abuzul 
pentru perioade lungi de timp  

 În comunitățile mici de emigranți stigmatul cu privire la violența 
domestică poate fi intolerabil de mare    

Femeile emigrante fără acte legale sunt de asemenea expuse la:

 Lipsa autonomiei sociale (statut legal)  
 Obstacole legale și practice de a accesa serviciile de sănătate în general și 

de sănătate mintală, de a avea acces la locuință și de a avea un venit legal 
 Nesiguranța, anxietatea și stresul legat de statutul lor legal 
 Amenințările (agresorul o poate amenința cu luarea copiilor sau cu 

denunțarea acesteia la autoritți pentru a fi expulzată)  
 Lipsa informațiilor și frica de autorități (se poate ca victimele să creadă 

că autoritățile nu vor aplica legea țării respective pentru a le proteja deoarece ele 
nu au un statut legal și că ordinele de restricție nu se aplică și pentru ele; pot de 
asemenea să creadă că agenții de poliție le va aresta sau le va expulza; de fapt, în 
anumite țări exact aceasta este practica)24. 

24 Raportul Picum: ”Strategii adresate violenței împotriva femeilor fără acte din Europa”, 2012

Femeile însărcinate  

Studiile arată că femeile însărcinate sunt mult mai vulnerabile. Violența în cadrul 
relației poate începe în timpul sarcinii sau se poate intensifica în această perioadă. 

Unele femei sunt agresate pentru prima dată în timpul sarcinii (30%), iar 
pentru altele ea este deja ceva obișnuit25. 

Pentru femeile însărcinate riscul să fie agresate este cu 60% mai mare decât 
pentru femeile care nu sunt.  

Violența este o cauză a complicațiilor din timpul sarcinii mai mult decât 
diabetul, hipertensiunea sau orice altă complicație serioasă și este prima 
cauză a pierderii unei sarcini sau a morții victimei în timpul nașterii26. 

2526

Consecințele violenței domestice în timpul sarcinii 

Consecințe fizice: 

 Pierderea sarcinii sau greutatea mică la naștere a bebelușilor 
 Copii cu dizabilități 
 Amânarea îngrijirii prenatale
 Mortalitate maternă 

Consecințe psihologice:  

 Risc crescut la boli precum stres, depresie și dependențe de tutun, alcool 
sau droguri

Consecințele psihologice pe termen lung cărora femeile victime ale violenței 
domestice trebuie să le facă față, pot avea un efect negativ asupra dezvoltării copiilor. 

25 Violența domestică impotriva femeilor însărcinate. Campanie de ajutor pentru femei. Cit: Lewis, Gwynneth, 
James et al (2001) De ce mor mamele: Raport  al anchetelor confidențiale cu privire la decesele materne în UK 
1979-9, efectuat la cererea Ministerului Sănătății (RCOG și NICE); de asemenea ”De ce mor mamele”  2000-
2002- Raport  al anchetelor confidențiale cu privire la decesele materne în UK  - CEMACH
26 Violența și Sarcina – Moașele  în ziua de azi 19 : 1989, campanie de ajutor pentru femei 
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4.   Copiii și violența domestică 

Copiii care sunt martori la violență domestică sunt de asemenea afectați . Expunerea 
la violență domestică depășește orice graniță socio-economică și culturală, fiind 
prezentă în toate grupurile existente în societate. Copiii expuși la violență domestică 
sunt afectați în contextul a ceea ce înseamnă intimitate. Au legături emoționale sau 
sunt dependenți de unul sau amândoi adulții implicați. Impactul violenței domestice 
la care copiii sunt martori este cu atât mai mare cu cât agresorul fizic și/sau emoțional 
al unuia dintre părinți este chiar celălalt părinte. Multe familii cred că violența este 
”ascunsă” copiilor, însă în cele mai multe situații aceasta ipoteză s-a dovedit a nu 
fi adevărată. Când părinții neagă existența violenței domestice, copiii devin foarte 
confuzi din cauza acestei înșelăciuni, ceea ce poate avea un impact asupra sănătății 
lor mintale pe termen lung. Când unul dintre părinți este ucis de către celălalt și 
copilul este martor la aceasta, el poate rămâne cu traume serioase. 

Atitudinile și sentimentele copiilor sunt influențate de un număr de factori precum:

 Opinia lor cu privire la cine este responsabil pentru violență
 Sentimentul de siguranță cu privire la un număr de situații (ex: cum va 

face familia rost de bani pentru hrană dacă tatăl este arestat? Cine se va juca cu ei 
dacă sunt luați din grija părinților?) 

 Natura relației lor atât cu părintele agresiv cât și cu cel non-agresiv

În timp copii doresc ca această violență să se termine, ei au sentimente ambivalente 
față de părintele non-agresiv, față de agresor și față de agenții de poliție. 
27

 

Expunerea la violență domestică crește riscul de maltratare al copilului27. 

Copiii care locuiesc în case în care există violență domestică prezintă un 
risc mai mare ca și ei la rândul lor să fie agresați, vătămați sau să dezvolte 
simptome traumatice. 

Copiii mai mici care fizic sunt mai apropiați de părinți și copiii mai mari care 
intervin în a opri violența prezintă riscuri mai mari. 

Cei mici sunt cel mai vulnerabili. Adesea ei nu au contact deloc sau aproape 
deloc cu oameni și sisteme (ex: sistem educațional) din afara familiei care ar 
putea identifica aceste situații vătămătoare.  

Acești copii care sunt martori la violență domestică pot dezvolta aceleași 
simptome sau efecte ca și copiii care sunt victime directe ale violenței.

27 Copiii expuși la violență. O broșură pentru instructorii din cadrul poliției pentru o mai bună înțelegere și o 
îmbunătățire a răspunsului comunității.   

Consecințele expunerii copiilor la violența domestică

Răspunsul psihologic sau comportamental al copiilor diferă în funcție de vârstă. 
Cei foarte mici pot prezenta stări de tristețe profundă, pot avea un comportament 
imatur, simptome somatice sau pot regresa în ce privește mersul la toaletă sau 
dezvoltarea limbajului. Copiii de vârstă școlară înțeleg mai bine intențiile din spatele 
unui act de violență. Ei se pot întreba ce ar fi putut să facă pentru a preveni sau a 
opri violența și se simt responsabili că nu au reușit să o prevină. De multe ori pot 
avea probleme de comportament externalizat (agresiv, delincvent) sau internalizat 
( retras, anxios) față de copiii care provin din familii fără violență.  Adolescenții, mai 
ales cei care au fost martori sau victime ale violenței toată viața lor, tind să prezinte 
un nivel ridicat de agresivitate, însoțită de anxietate, probleme de comportament, 
probleme la școală sau comportament de răzbunare.                                                                                                     

Expunerea copiilor la violență domestică are consecințe pe termen scurt și lung: 

Consecințele pe termen scurt includ:

 Comportament externalizat accentuat (agresivitate față de ceilalți, 
distrugere de bunuri, comportament antisocial) 

 Comportament internalizat accentuat (retragere, frică, anxietate)
 Simptome fizice dese (dureri de stomac, dureri de cap, oboseală) 
 Abilități sociale scăzute (nu are abilitățile sociale necesare pentru a iniția și 

menține relații, pentru a cere ajutorul altora)
 Atitudini învățate care justifică violența (ex: violența este un mod adecvat 

pentru a-i învăța pe ceilalți o lecție; violența aduce o imagine bună și îi face egali cu 
ceilalți)

 Abilități de gândire mai puțin dezvoltate (abilități de atenție și concentrare 
puțin dezvoltate, o înțelegere limitată a situațiilor sociale)

Consecințele pe termen lung pot apărea în viața de adult și includ: 

 Dificultăți de relaționare
 Dificultăți în educație
 Simptome de stres post-traumatic:

 Retrăirea situațiilor violente (ex: amintiri, coșmaruri)
Evitarea situațiilor care le amintește de violență (ex: pot evita bărbații care 
ridică vocea, îndepărtându-se de situațiile conflictuale)
Nervozitate ridicată (ex: poate reacționa prin tresăriri la zgomote sau 
poate să tresară foarte ușor în general)

 Dificultăți emoționale (ex: depresie, anxietate)
 Abuzul de substanțe 
 Comportament agresiv/delincvent
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Capitolul 2: Înțelegerea spiralei violenței domestice poate contribui 
la eficientizarea intervențiilor  

1- Spirala violenței domestice 

Violența domestică este un model de violență fizică, psihologică, sexuală și 
financiară și nu reprezintă un act de violență unic sau izolat.  Cercetătoarea 
americană Leonore Walker a descris ciclul violenței pentru a explica modelele 
de comportament dintr-o relație abuzivă. Acest ciclu are 3 etape: tensiune, 
agresivitate și împăcare; iar femeile care rămân într-o relație abuzivă tind să 
dezvolte ”sindromul femeii bătute”. 

Studiile au arătat că modelele în cadrul relațiilor în care există violență domestică 
pot fi descrise astfel: 

 Idealul romantic: idealul romantic pe care amândoi partenerii îl au cu 
privire la relația lor: ”Eu sunt cea mai importantă persoană din viața partenerului 
meu, el este cel care mă apreciază pentru ceea ce sunt eu, care îmi oferă tot de ce 
am nevoie și căruia îi voi oferi tot de ce are nevoie”. 

 Alterarea idealului: Apar diferențe. Diferențe mici și mărunte apar care 
aduc deziluzie și dezamăgire când femeia își dă seama că partenerul său nu 
corespunde acestui ideal.

 Victima începe să își pună întrebări cu privire la relație și îl critică pe 
partener: Când idealul romantic începe să se altereze, victima încearcă să discute 
despre problemele existente în relație. 

 Agresorul reacționează într-un mod negativ și anxios-defensiv: Agresorul 
trăiește această situație ca pe o posibilă pierdere a dragostei și se simte jignit. Îi 
este teamă de a nu pierde partenera, dar și de a fi dominat de către aceasta.

 Victima se simte responsabilă și salvează relația, prin retragerea 
cuvintelor, prin luarea vinei asupra ei, prin suprimarea sentimentelor ei și prin 
acceptarea opiniei agresorului. Victima încearcă să îi facă pe plac agresorului 
pentru a salva relația. 

 Distragerea atenției agresorului de la situație și recuperarea mitului 
romantic:  După această salvare a idealului, agresorul simte că are iar valoare și 
își pune încrederea în dragostea partenerei din nou. Agresorul va reacționa prin a 
arăta devotament și angajament ceea ce îi face pe amândoi fericiți pentru o vreme. 

Aceste șase etape se pot repeta pentru o perioadă lungă de timp, fără ca violența 
propriu-zisă să aibă loc. 

Apoi:
 Victima devine frustrată și mânioasă în sinea ei: Victima își suprimă 

propriile ei nevoi și acceptă valorile agresorului. Astfel victima nu este ea însăși în 
această situație ceea ce o face din ce în ce mai frustrată. 

 Agresorul devine frustrat și începe să comită violență fizică: Neputința, 
lipsa abilităților de comunicare combinate cu stres și rușine pot fi o cauză a 
violenței. În cele din urmă, tensiunea crește în casă, iar agresorul are prima 
izbucnire violentă. 

După aceasta, de multe ori cei doi se întorc la idealul romantic. 

Spirala violenței poate continua mulți ani până ca unul dintre ei să ceară ajutor 
din exterior. 

Tensiunea este caraterizată de o intensitate care crește treptat, de acțiuni 
mici care duc la neînțelegeri și conflicte în cuplu.  Agresorul este nemulțumit 
și ostil, dar nu extrem de mult. Victima încearcă să îl calmeze, să îi facă pe plac 
sau să nu îl deranjeze ceea ce îi dă senzația falsă  că poate controla agresivitatea 
partenerului său. 

Câteodată, femeia precipită această inevitabilă izbucnire pentru a controla 
când și unde se întâmplă ca să își poată lua toate măsurile de precauție și 
de a minimaliza consecințele. Această fază acută se sfârșește când agresorul 
încetează abuzul, reducând tensiunea acumulată.  Acest incident întărește 
comportamentul violent, deoarece agresorul vede în violență un mod de 
reducere a tensiunii necesară.  Dacă se face o reclamție, de obicei se întâmplă 
în această etapă. 

În perioada ”lunii de miere” , agresorul își cere iertare, plânge, încearcă să 
ajute victima, îi face tot felul de mici atenții și promisiuni că se va schimba. 
Acesta este mometul în care victima este încurajată să rămână în această 
relație. În această perioadă nu mai există tensiuni și violență. Ea vede ”partea 
bună” a partenerului, crezând că îl poate ajuta. 

Dacă spirala nu se termină aici, acțiunile agresive vor deveni mai frecvente și mai 
intense, cu și mai multe riscuri pentru victimă, inclusiv moartea acesteia. Durata 
fiecărei etape a spiralei variază între cupluri și în cadrul acestora. Încetul cu încetul 
”luna de miere” se termină și cuplul ajunge iar în faza în care acumulează tensiune. 
Acest ciclu se repetă și, în timp, etapa lunii de miere se scurtează, iar etapa de 
acumulare a tensiunii și etapa violentă se măresc. 

Când o victimă este prinsă în spirala violenței, trăiește multe emoții și sentimente. 
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În timpul etapei violente îi este adesea teamă de partener. Când violența a luat 
sfârșit și cuplul se află în etapa lunii de miere, victima poate simți o reînoire a 
dragostei ei pentru agresor. Acesta își arată cele mai bune comportamente, iar 
victima își aduce aminte de toate calitățile lui. Mai mult decât orice, ea își dorește 
ca lucrurile să se schimbe. Pe lângă dragoste, speranță și teamă, femeile abuzate 
trăiesc și sentimente de rușine, stingherire și izolare. 

Tipare generale de comportament în diferitele etape ale spiralei violenței domestic 28

1. Acumularea tensiunii  

Acțiunile agresorului Răspunsul victimei  

Indispus 
Iritabil 
Critic 

Tăcut/Morocănos
Izolează

Nu mai este afectuos
Învinovățește

O strigă în diverse feluri

Încercarea de a-i alimenta dispoziția 
Este de acord cu el –stă departe de 

familie și prieteni  
Îi liniștește pe copiii- îi pregătește 

mâncarea preferată
Se retrage (este tăcută)

2.  Agresivitatea 

Acțiunile agresorului Răspunsul victimei  

Din ce în ce mai multe atacuri verbale
Abuz fizic

Umilire
face nebună

Amenințări cu bătăi
Arestare forțată
Atac fizic/sexual

Folosirea armelor

Încearcă să îl calmeze
Încearcă să ajungă la o înțelegere

Se retrage
Se decide să iasă din relație

Se apară
Poliția este chemată de ea, copii sau 

vecini

28 Ciclul abuzului. Publicat inițial sub denumirea de Ciclul violenței în cartea “Femeia Bătută” de Lenore 
Walker, 1980.

3. ”Luna de miere”

Acțiunile agresorului Răspunsul victimei  
Imploră să fie iertat

”Îmi pare rău”
Îi trimite flori

Îi promite că va merge la consiliere
Promite să susțină familia

”Nu voi mai face asta”
Îi spune că o iubește

Plânge

Este de acord să rămână, se întoarce la 
el, sau îl primește înapoi

Încearcă să pună capăt demersurilor 
legale începute

Îi face programări la consilier/
psiholog

Se simte ușurată, dar confuză
Se simte fericită, speră

Relațiile de cuplu sunt complexe și există o multitudine de factori care influențează 
decizia victimei de a rămâne în relație. Deși în mod clar victimele vor ca violența să 
înceteze, nu doresc ca partenerul lor să fie luat de lângă ele din mai multe motive 
(ex: pierderea venitului necesar, dragostea față de agresor, teama de a fi iar abuzată 
pe viitor, etc.). victima simte că supraviețuirea ei depinde de decizia de a sta sau nu 
într-o relație abuzivă. 

În acest context, opțiunea de a părăsi o relație abuzivă trebuie înțeleasă ca fiind un 
proces lung, și nu un eveniment izolat. 

Printre motivele pentru care victimele rămân într-o relație abuzivă se numără:

 Frica față de agresor. Părăsirea relației îl va face pe agresor și mai violent 
dacă o va găsi.

 Dragoste și speranță
 Amenințări cu vătămarea victimei sau a celor dragi
 Amenințări cu sinuciderea
 Motive religioase
 Credința că agresorul se va schimba
 Auto-învinovățire
 Dependență financiară
 Credința că violența este ceva normal
 Lipsa unei locuințe
 Găsirea unor scuze ca: alcoolul, presiunile financiare sau alți factori 

externi
 Stimă de sine scăzută
 Frica de necunoscut, de schimbare
 Izolare
 Stingherire sau rușine
 Credința că nimeni nu o poate ajuta
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 Credințe culturale
 Negare
 Presiuni din partea prietenilor și a familiei să rămână

2. Sindromul Stockholm

Sindromul Stockholm este fenomenul în care victimele dezvoltă sentimente 
pozitive și se atașează emoțional de agresorii lor, chiar până la punctul de a le ține 
partea. Termenul vine de la un incident privind jefuirea unei bănci din Stockholm, 
Suedia, în august 1973, când, după 6 zile de captivitate, câteva dintre victimele 
răpite s-au împotrivit încercărilor de a fi salvați și au refuzat să depună mărturie 
împotriva celor care îi răpiseră. 

Sindromul Stockholm se aplică în umătoarele condiții:
 

 Viața victimei este în pericol
 Victima nu poate scăpa sau crede că nu poate scăpa 
 Agresorul este prietenos din când în când 
 Victima este izolată de lumea de afară

Comportamentul acesta reflectă o strategie de supraviețuire dezvoltată de către 
victimele abuzului, iar cele mai frecvente tipare includ:

 Sentimente pozitive față de agresor
 Susținerea motivelor invocate de agresor ca și scuze pentru acțiunile sale
 Sentimente pozitive ale agresorului față de victimă 

Sindromul Stockholm poate fi folositor în a înțelege de ce victimele abuzate nu 
depun plângere împotriva agresorului. 

Capitolul 3: Cine sunt agresorii și cum se poate lucra cu ei pentru a 
pune capăt violenței domestice?

Violența domestică nu este o problemă privată, ea se întâmplă în societate. 
Majoritatea agresorilor sunt bărbați, majoritatea victimelor sunt femei, iar copiii 
sunt adesea afectați. 

Există forme diferite de violență domestică. Nu orice formă de violență poate 
fi definită în termeni de victime versus agresori, ci câteodată există o dinamică 
interpersonală. Când cuplul implicat într-o astfel de dinamică nu pot pune capăt 
acestui tipar de interacțiune, violența continuă să crească și devine extremă sau 
cronică. Acestea din urmă, care sunt cazurile gen ”picătura care umple paharul”, 
sunt cele în care poliția este chemată să intervină. 

Totuși cele mai multe cazuri de violență domestică sunt ascunse, caracterizate 
fiind de un amestec de rușine, auto-învinovățire și izolare socială, iar poliția nu 
poate interveni. Aceste cazuri ascunse au nevoie de mai multă atenție întrucât 
sunt dificil de recunoscut. 

Studiile și experiența au aratăt faptul că violența domestică nu trebuie văzută ca un 
incident izolat. Aceasta se dezvoltă în concordanță cu o anumită dinamică care nu 
este vizibilă din afara casei și a familiei. Când violența domestică devine cronică, de 
obicei agresorul aplică diverse strategii pentru ca victima să nu fie independentă 
și care să îi ofere lui un anumit grad de control și putere asupra victimei. 

Această formă de ”închisoare” crează o relație unică între agresor și victimă, iar 
agresorul devine cel mai puternic element din viața victimei. Scopul lui final este 
să obțină controlul și supunerea victimei. 

Există anumite tipuri de personalitate și trăsături de caracter care sunt comune 
agresorilor. 

Agresorii au tipare diferite de comportament în viața privată și în viața publică. 
Aceasta înseamnă că este adesea greu de crezut că un anumit om se poate comporta 
atât de groaznic cu familia sa. Astfel este dificil și pentru victime să ceară ajutor 
pentru că nu sunt crezute. 

În anumite cazuri agresorii le convinge pe victime că ele sunt de fapt responsabile 
pentru comportamentul agresiv. Acest tipar de învinovățire a victimei este parte 
a unui  tipar de comportament recunoscut și este abuziv în sine. Dând vina pe 
factorii externi, pe copii, pe alcool sau droguri, sau pe victimă, este modul în care 
agresorii încearcă să evite responsabilitatea pentru comportamentul lor. 
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Violența domestică înseamnă putere și control.

Agresorul vrea să domine victima și vrea să aibă toată puterea în relație

Agresorul folosește violența pentru a stabili și a menține autoritatea și puterea

Agresorii învață tehnici și comportamente abuzive și manipulative pentru a 
putea domina și controla pe ceilalți și pentru a obține reacțiile dorite. 

Violența (fizică, psihologică, sexuală și financiară) este folosită pentru a 
intimida, umili sau a speria victimele sau pentru a le face lipsite de orice putere.

Nu există un agresor tipic în violența domestică, însă psihologii au identificat 
anumite caracteristici comune:

 Mulți agresori au o stimă de sine scăzută, iar acest simț al stimei și 
identității este legat de partener. Dacă agresorii simt că pot pierde victima fie prin 
separare, divorț, detașare emoțională sau sarcină (de teamă că victima va înlocui 
dragostea pentru ei cu dragostea pentru copil), vor izbucni.

 Mulți agresori trec prin depresie
 Personalitatea agresorilor poate fi descrisă ca ”Jekyll și Hyde” (n.t. 

referitor la dubla personalitate)
 Agresorii au schimbări de dispoziție serioase
 Agresorii au tendința de a fi mereu în control sau de a arăta trăsături de 

personalitate antisociale
 Agresorii sunt de obicei dependenti de substanțe sau au alte 

comportamente adictive

1. Comportamentul agresorului

 Agresorii restricționează viața socială a victimei, interzicându-i să 
păstreze slujba, prietenii sau legăturile cu familia – crează izolare și dependență

 Agresorii critică și umilesc partenerele lor în mod constant. Stima scăzută 
poate contribui la credința victimelor că merită abuzul. 

 Agresorii fac orice le stă în putință pentru a menține controlul asupra 
victimei. Și această dinamică face ca violența să fie inevitabilă,  întrucât multe victime 
trebuie să ajungă să fie lipsite de sentimente sau să plece pentru a putea supraviețui. 

 În ciuda credinței societății publice că agresorii sunt scăpați de sub 
control, nebuni și imprevizibili, contrariul se aplică cel mai adesea. 

 Folosirea abuzului psihologic, emoțional și fizic amestecat cu perioade de 
dragoste și fericire sunt instrumente coercitive deliberate pentru a crea o stare de 
supunere.

 Agresorii pot fi violenți, iar apoi, câteva minute mai târziu, își pot cere 
iertare. Mulți cumpără flori sau alte cadouri pentru a obține iertare și favoruri.
Aceasta crează un mediu foarte confuz pentru victime. Agresorii pot spune că 
nu își vor mai lovi partenera niciodata și promit să caute ajutor și să meargă la 
consiliere. Adesea aceste promisiuni sunt făcute pentru ca victima să nu plece. 

 Violența comisă de agresori este controlată și manipulativă. Victimele pot 
ști exact când începe violența.

 Agresorii sunt descriși de cei din afara casei ca fiind oameni generoși, 
grijulii și buni, însă aceștia se comportă complet diferit când vine vorba de mediul 
de acasă. Se întâmplă rar ca aceștia să fie agresivi cu persoane din afara familiei.

 Agresorii evită frecvent să ia responsabilitatea violenței asupra lor și dă 
vina pe altcineva sau altceva, negând faptul că actele de violență au avut loc sau 
minimalizând seriozitatea comportamentului lor.

2. Roata puterii și a controlului

Creată în cadrul Proiectului Intervenții în abuzul domestic în Duluth, Minnesota, 
Roata puterii și a controlului ilustrează tacticile pe care agresorul le folosește 
asupra victimei. Înconjurată constant de amenințări și/sau abuz fizic și sexual în 
sine, victima este supusă anumitor tactici pe care agresorul le folosește pentru a-și 
exercita puterea și controlul complet asupra victmei. 
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PUTERE ȘI 
CONTROL

Folosirea 
intimidării: 
O face să îi fie teamă prin 
priviri, acțiuni, gesturi, 
spargerea obiectelor, distrugerea 
bunurilor ei, tratemente rele aplicate 
animalelor de casă, expunerea 
ostentativă de arme.

Folosirea 
abuzului 

emoțional : 
 O doboară, o face să 

se simtă prost, o strigă în 
multe feluri, o face să creadă 

că este nebună, îi joacă feste, o 
umilește, o face să se simtă vinovată.

Folosirea izolării: 
O controlează în tot ce face, cu cine se 
întâlnește, ce citește, unde se duce, îi 

limitează acțiunile din afara casei, 
folosește gelozia pentru a-și scuza 

acțiunile

Minimalizarea, 
negarea și 
învinovățirea: 
Diminuează importanța 
abuzului și nu ia în serios 
îngrijorările ei, spune că 
abuzul nu s-a întâmplat, mută 
responsabilitatea pentru 
comportamentul abuziv asupra 
ei.

Implicarea 
copiilor: 

O face să se simtă 
vinovată pentru copii, 

folosind copii pentru a 
schimba mesaje cu ea, 

folosește vizitele făcute copiilor 
pentru a o hărțui, o amenință că îi 

va lua copiii.

Folosirea privilegiilor pe care le are 
ca bărbat:
O tratează ca pe o servitoare, ia toate 
deciziile importante, se comportă ca un 
șef și definește rolurile femeii și ale 
bărbatului, folosește privilegiile 

sociale în general.

Folosirea 
abuzului 

economic: 
Îi interzice să 

păstreze sau să își caute 
o slujbă, o face să îi ceară lui 

bani,  îi dă doar o anumită sumă, 
îi ia toți banii, nu îi spune care este 
venitul familiei și nu îi dă acces la 
acesta.

Folosirea 
constrângerilor și a 

amenințărilor: 
Folosirea verbală sau punerea 

în practică a amenințărilor cu 
rănirea,  cu părăsirea ei, cu 

sinuciderea, făcând-o să renunțe 
la plângeri și să facă lucruri 

ilegale.

VIOLENȚĂ

VIOLENȚĂ

FIZICĂ
SEXUALĂ

FIZICĂ SEXUALĂ

3. Programe de suport pentru agresori

Ca și ființe umane tindem să avem aceleași scopuri în viață, iar importanța pe care 
oamenii o dau scopurilor lor personale în viață arată ce anume contează cel mai 
mult pentru ei. 

Comportamentul abuziv este o încercare maladaptivă de a avea niște valori în 
viață29, și are loc atunci când indivizii nu au resursele interne și externe necesare 
de a satisface aceste valori prin modalități pro-sociale30. 

Răspunsurile integrate la problema violenței domestice includ și lucrul cu 
agresorii. În anumite cazuri, agresorii pot recunoaște că au probleme și vor să 

29  Ward și Stewart, 2003   
30  Modelul de viață bună a reabilitării agresorului http://www.goodlivesmodel.com/glm/
Home.html  

caute ajutor pentru a le rezolva.  Pentru alții, răspunsurile trebuie să vină prin 
sistemul de justiție penală. 

Programele de suport pentru agresori s-au dovedit a fi de succes când există 
lucrul pe grupe structurate și când încurajează participanții să spună care sunt 
atitudinile și credințele care stau la baza comportamentului lor abuziv, când 
încearcă să oprească continuarea violenței și când îi fac pe agresori responsabili 
de comportamentul lor.  Fondurile destinate serviciilor pentru victime nu trebuie 
să fie redirecționate către programele pentru agresori, iar aceste programe din 
urmă nu trebuie să înlocuiască condamnarea și sancțiunile. 

Studiul cu privire la programele de suport pentru bărbați pentru schimbarea 
comportamentului lor,  sugerează faptul că de obicei bărbații nu sunt conștienți 
atât în ceea ce îi privește cât și în ce privește impactul pe care îl au asupra altora, și 
că există o lipsă de comunicare în cadrul relației. 

Această lipsă de conştientizare a agresorilor se pare că are legătură cu incapacitatea 
de a monitoriza şi de a înţelege propriile lor emoţii, precum şi sentimentele altora. 
De asemenea ei mărturisesc că au un sentiment de neputinţă în a controla propriul 
lor comportament. 

Studiul arată că bărbații care sunt violenți cu femeile trebuie să învețe să 
reacționeze adecvat la sentimentele lor distructive. 
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Capitolul 4: Cum poate munca afecta sănătatea mintală a agenților 
de poliție?

1. Ce este tulburarea de stres post –  traumatic (TSPT) și când să ceri ajutor medical?

Tulburarea de stres post-traumatic (TSPT) este o condiție psihologică și fizică 
cauzată de evenimente foarte înspăimântătoare sau chinuitoare. Poate apărea 
după ce o persoană a fost martoră sau a experimentat evenimente traumatice. 

TSPT poate apărea și în situații în care persoana simte o frică teribilă, spaimă sau 
neputință. Totuși, aceasta nu apare după ce o pesoană experimentează evenimente 
supărătoare ca divorțul, pierderea slujbei sau eșecul la un examen. 

Un eveniment nu este neapărat traumatic în sine. TSPT este consecința modului în 
care fiecare individ răspunde la o situație aparte. Modul de a răspunde la o situație 
traumatică nu poate fi identificat ca fiind TSPT decât după cel puțin 6 luni de la 
eveniment.  

Simptomele similare în această perioadă de 6 luni sunt recunoscute ca fiind un 
răspuns  acut la stres. Numai dacă simptomele continuă și după această perioadă, 
persoana poate fi diagnosticată cu TSPT. 

Studiile arată că aproximativ una din trei persoane continuă să aibă simptome 
(așa cum sunt descrise mai jos) și poate avea TSPT. 

Termenul Tulburarea de stres post –traumatic complexă este folosit pentru a 
descrie  condiția dezvoltată de acei oameni care au experimentat în mod repetat 
neglijare, abuz sau tortură. Unele din victimele violenței domestice se pot încadra 
aici, întrucât se poate să mai fi avut aceste experiențe în copilăria/tinerețea lor sau 
pentru că trăiesc aceasta în mod repetat. 

TSPT afectează până la 30% dintre cei care trec printr-un eveniment traumatic. 
Această tulburare afectează cam 5% dintre bărbați și 10% dintre femei la un 
moment dat în viața lor, și se poate manifesta la orice vârstă, inclusiv în copilărie. 

TSPT poate fi tratată cu succes chiar dacă apare la mai mulți ani după evenimentul 
traumatic. În funcție de severitatea simptomelor și de cât de repede apar după 
evenimentul traumatic, există diferite tipuri de tratament.

Acestea includ: 

 Așteptare și monitorizare: se monitorizează dacă simptomele se 
îmbunătățesc sau se înrăutățesc fără tratament

 Tratament psihologic precum terapia cognitiv-comportamentală centrată 
pe traumă sau reprocesarea și desensibilizarea mișcărilor ochiului  și psihoterapie

 Medicație- de obicei medicație pentru reducerea anxietății și a depresiei 
sau pentru îmbunătățirea dispoziției

Simptomele TSPT-ului includ:

 Retrăierea experienței prin intermediul revederii imaginilor sau a 
coșmarurilor nocturne
Persoanele care suferă de TSPT pot să retrăiască în mod frecvent evenimentul 
traumatic sub formă de revedere a imaginilor, coșmaruri nocturne sau senzații 
sau imagini repetitive dureroase. 

 Evitarea 
Retrăirea constantă a unei experiențe traumatice poate fi extrem de neplăcută. 
Persoanele care suferă de TSPT încearcă să evite circumnstanțele, situațiile sau 
persoanele care le reamintesc de evenimentul traumatic. Ele pot de asemenea să 
refuze să discute despre experiența lor cu ceilalți. 

 Hipervigilența sau ”a fi tot timpul în gardă”
Persoanelor care suferă de TSPT le este dificil să se relaxeze și pot suferi de 
anxietate continuu. Ei pot fi hipervigilenți, monitorizând continuu pericolele și 
pot tresări cu ușurință.  Iritabilitatea și izbucnirile furioase sunt de asemenea 
simptome comune ale TSPT, ele fiind mult mai evidente pentru ceilalți decât pentru 
persoanele în cauză.  Acestea pot avea insomnii și se pot concentra cu dificultate. 

 Aplatizare afectivă
Câteodata persoanele care suferă de TSPT încearcă să își nege emoțiile negative și 
aceasta este cunoscută ca aplatizare afectivă. 
Persoanele care suferă de TSPT se pot simți detașați sau chiar izolați de ceilalți. 
Ei pot de asemenea experimenta sentimentul de vină, par adesea retrași și 
îngândurați, renunțând la activitățile pe care odinioară le practicau cu plăcere. 

Alte simptome

Alte simptome comune ale TSPT includ:

 Depresie, anxietate și fobii
 Dependență de alcool sau droguri
 Simptome fizice inexplicabile cum ar fi transpirații, tremurături, dureri de 

cap, amețeli, dureri în piept și dureri de stomac
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Ca multe tulburări de sănătate mintală, TSPT uneori duce la ruperea relațiilor și 
cauzează probleme la locul de muncă. 

TSPT nu este adesea recunoscut datorită următoarelor probleme care sunt comune 
și violenței domestice. De aceea unei persoane îi poate lua o perioadă îndelungată 
de timp pentru a descoperi faptul că suferă de TSPT. 

Multor persoane nu le place să vorbească despre sentimentele și evenimentele 
care îi deranjează

Aceste persoane pot să nu dorească să recunoască că au aceste simptome 
deoarece nu doresc să se creadă despre ele că sunt slabe sau instabile mintal

Chiar și medicii și alți profesioniști se pot simți neconfortabil atunci când 
unele persoane încearcă să vorbească despre evenimente traumatice. 

Persoanelor care suferă de TSPT le este mai ușor să vorbească despre alte 
probleme asociate TSPT: dureri de cap, insomnii, iritabilitate, depresie, 
tensiune musculară, abuz de substanțe, probleme legate de familie sau de 
locul de muncă

2.  Oboseala cronică (Burnout): recunoașterea simptomelor și măsuri preventive

Oboseala cronică este un fenomen recunoscut în multe profesii, în special cele care 
implică interacțiunea cu oamenii și unde personalul lucrează sub presiune. Aici se 
încadrează și agenții de poliție. 

Oboseala cronică nu este o boală; este recunoscută ca o acumulare a stresului 
într-o anume perioadă de timp și care conduce la faptul că persoana nu mai este 
capabilă să își îndeplinească rolul profesional. 

Semnele și simptomele general acceptate ale oboselii cronice includ:

 Epuizare fizică și emoțională
 Cinism și duritate
 Neajutorare și sentimentul de eșec
 Apatie și existența unui anumit tipar de reacție

Profesioniștii care suferă de oboseală cronică tind să nu îi vadă pe cei cu care 
lucrează ca indivizi ci mai degrabă ca reprezentând modele pe care le-au întâlnit 
deja în cariera lor. 

Acest fapt este deosebit de important în acest context unde este conștientizat 
faptul că răspunzând fiecărei situații și fiecărei persoane ca individ reprezintă un 
factor critic în rezultatul intervenției. 

Oboseala cronică se poate manifesta printr-un răspuns neobișnuit de cinic către 
persoanele cu care lucrăm prin faptul că oamenii se simt incapabili să își asume 
responsabilități noi sau să răspundă unor situații noi deoarece în această situație 
ei simt că nu mai au nimic de oferit. 

Epuizarea este un factor comun, oamenii se simt prea obosiți pentru a continua, 
incapabili să facă ceea ce făceau în mod obișnuit, ca să nu mai vorbim de ceva 
nou sau neobișnuit. Această epuizare poate fi un aspect pe care oamenii îl pot 
recunoaște și pot cere ajutor. 

Impactul oboselii cronice se manifestă nu numai asupra celui afectat ci și asupra 
echipei cu care acesta lucrează. Membrii echipei pot răspunde prin a se distanța de 
persoana care manifestă simptomele și îl pot blama pe acesta pentru ”slăbiciunea” 
pe care o are mai degrabă decât să recunoască impactul stresului și să îi ofere 
sprijin. Membrii echipei pot deveni furioși la adresa instituției pentru faptul că 
aceasta nu a reușit să le protejeze colegul. 

Prevenirea oboselii cronice este mult eficientă decât tratarea acestuia.
Strategiile de prevenție pot include:

 Descoperirea motivației pentru care persoanele au devenit agenți de 
poliție 
Dacă au devenit agenți de poliție deoarece au dorit să devină eroi și să salveze 
oameni, au multe șanse să eșueze și să experimenteze oboseala cronică încercând 
să își îndeplinească această motivație nerealistă.  Instruirea și sprijinul personalizat 
pentru agenții de poliție includ stabilirea unor obiective realiste cu privire la ceea 
ce poți face ca agent de poliție, modalitatea în care poți ajuta și stabilirea limitelor 
profesiei. 

 Monitorizarea simptomelor stresului
Este important să fim conștienți de simptomele stresului și să luăm măsuri 
împotriva acestora înainte ca ele să se înrădăcineze în viața oamenilor. Aceste 
măsuri pot include zile libere, oferirea unei consilieri sau al unei alte forme de 
sprijin, schimbarea mediului, managementul volumului de muncă, exerciții fizice.  

 Crearea unui sistem de sprijin
Un factor important poate fi încurajarea oamenilor pentru a avea o viață activă 
înafara profesiei ceea ce poate include exercițiile fizice. În mod egal trebuie să 
existe un sistem de sprijin în cadrul profesiei care să recunoască faptul că oamenii 
pot fi stresați și care să îi ajute să identifice stresul și măsurile pe care le pot lua. 
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3. Managementul stresului și promovarea stării de bine
Semnele stresului includ:

Semne fizice:

 Dureri fără cauze aparente, transpirații, probleme stomacale
 Epuizare, fără un consum real de energie
 Pierdere în greutate și pierderea apetitului
 Insomnii sau alte tulburări de somn
 Dureri frecvente de cap
 Abuz de substanțe: alcool, tranchilizante, droguri

Semne comportamentale:

 Izolare crescută față de prieteni și colegi
 Efectuarea sarcinilor de serviciu și acasă ceea ce conduce la un dezechilibru 

în viața personală
 Lipsă crescută a capacității de decizie
 Gânduri catastrofice – predicții de dezastre și catastrofe fără un motiv real
 Auto –critică crescută
 Adoptarea unui mod mecanic în efectuarea sarcinilor de serviciu
 Lipsa entuziasmului 
 Supraîncărcarea cu sarcini și instalarea inerției
 Persoana devine cinică și îi blamează pe ceilalți
 Rezistență la schimbare și inovație 
 Persoana devine iritabilă și lipsită de răbdare
 Eșec în relațiile personale și sociale

Reacțiile la stres pot include

Evenimente 
stresante

Imediat după un accident o persoană poate fi în stare de 
șoc, neîncrezător sau aplatizat emoțional. Pot avea de 

asemenea un nivel ridicat de adrenalină și nu pot if în stare 
să ia decizii. 

Răspuns Persoana poate trece prin stări de furie sau frică, trecând 
de la una la alta fără a se putea calma. Aceste persoane pot 
avea tulburări de somn, coșmaruri nocturne și pot retrăi 
evenimentele. Adesea aceste persoane arată ca și cum ar 

purta o mască. 

Negare și 
minimalizare

Persoana poate găsi propriile ei reacții ca fiind greu de 
suportat. De aceea, după un timp, pentru a-și minimaliza 

durerea își schimbă povestea sau credințele despre ceea ce 
s-a întâmplat pentru a le face mai acceptabile de suportat 

sau pentru a evita orice lucru care le poate reaminti 
despre incident. Ele pot refuza să conștientizeze gravitatea 

propriei afectări. 
Neîncredere în sine Persoana poate începe să simtă că nu mai este ce era 

odinioară, lumea i se poate părea ostilă și nesigură, relațiile 
pesonale pot avea de suferit datorită retragerii ei, iar viața 
i se pare fără valoare. Ea simte că ”înnebunește” și adesea 

crede că nimeni altcineva nu poate să o înțeleagă.
Criză Odată ce s-a ajuns la aceasta, persona nu mai poate 

continua ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. De obicei 
aceasta se manifestă extern printr-un eveniment cum 

ar fi pierderea unei relații, un accident sau suspendare. 
Acesta poate fi punctul în care persoana trebuie să ia în 

considerare nevoia de ajutor. 

Uneori oamenii pot să înceapă să internalizeze credințele negative care sunt parte 
din răspunsul la stres, mai degrabă decât să le vadă ca fiind parte a procesului. 
Ei pot începe să evite riscul și schimbarea. O criză ulterioară poate să îi forțeze 
să realizeze cât de sumbră a devenit viața lor. În mod alternativ oamenii pot 
externaliza impactul stresului și pot deveni foarte iritabili și furioși. Au tendința de 
a-i blama pe alții pentru tot ceea ce nu merge bine. Este posibil ca relațiile foarte 
apropiate să nu reziste acestei schimbări radicale făcându-i pe oameni să devină 
și mai izolați și furioși. Persoanele care sunt în această situație par foarte distanți 
emoțional de ceilalți. O situație obișnuită este să treacă printr-o nouă criză pentru 
a simți nevoia să ceară ajutor. 

Sunt câteva lucruri pe care oamenii le pot face pentru a avea grijă de ei cum ar fi:

 Să accepte ideea că stresul le cauzează probleme – acesta este un pas 
critic. Să nu ignore semnele fizice ale stresului.

 Să își ia timp liber – dacă li se pare că sunt iritabili sau furioși, să facă ceva 
pentru a ieși din situația dată cum ar fi să facă o plimbare, să ia o pauză.

 Să practice exerciții de relaxare și de respirație
 Exercițiile fizice sunt un mod foarte eficient de a lupta împotriva stresului
 Practicarea activităților care le fac plăcere. 
 Să ceară ajutor atunci când simt că au nevoie
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Stresul poate fi redus prin practicarea oricăreia din cele listate mai sus. Medicația 
poate fi de ajutor uneori. Participarea la un grup de management al stresului sau 
practicarea unei activități care îi face plăcere poate fi foarte benefică.

Impactul stresului poate fi redus dacă:

 Persoana poate vorbi despre ceea ce s-a întâmplat 
 Persoana a trecut prin experiențe similare cu succes
 Persoana e conștientă că stresul este un răspuns normal la situația dată
 Persoana era stabilă din punct de vedere psihic înaintea producerii 

evenimentului

Capitolul 5 – Cooperarea între instituții

Cooperarea între instituții este esențială în combaterea violenței domestice și are 
ca scop coordonarea și îmbunătățirea răspunsului diverselor instituții, ONG-uri și 
comunități în ce privește problema violenței domestice. 

Victimele violenței domestice nu caută întotdeauna ajutor la instituțiile specializate. 
De obicei merg la alte instituții pentru a cere ajutor în ce privește consecințele 
violenței domestice precum serviciile de sănătate sau serviciile sociale fără să 
spună nimănui care este cauza  adevărată. Multe instituții au de a face cu victimele 
violenței domestice în fiecare zi fără măcar să își dea seama de asta. 

Pentru ca victimele să treacă peste consecințele violenței  și să aibă grijă de acele 
condiții care le fac vulnerabile la violență, este nevoie de servicii specializate de 
suport și asistență. Astfel de servicii ar trebui să cuprindă adăposturi pentru femei, 
centre de criză, linii telefonice speciale, suport psihologic și consiliere, tratament 
medical, agenți de ordine publică/de poliție, servicii legale, acces la case protejate 
pentru ea și copii, precum și programe de reintegrare și incluziune socială. Totuși, 
practica a arătat faptul că nu este ușor ca toate părțile interesate să fie adunate la 
aceeași masă. Gama de diferitelor organizații care asigură servicii acestui grup, 
fiecare cu trecutul, structura și cultura sa, poate fi un obstacol în cooperarea 
eficientă. 

Pentru a trece peste aceste diferențe și surse de conflict, precum prejudecățile, 
dezechilibrul puterii, diferențele culturale între organizații sau abordările diferite, 
este necesar ca toate părțile implicate să recunoască valoarea cooperării. Este 
nevoie de deschidere, de dorința de a asculta și învăța unul de la celălalt, de 
recunoaștere a rolului diferit, dar important, al fiecăruia și de angajamentul de a 
face o schimbare. 
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Părțile interesate în cooperarea dintre instituții cuprind31: 

Servicii pentru femei (adăposturi, linii 
telefonice speciale, centre de criză sau 

de consiliere, etc.)
Servicii pentru emigrante și grupuri 

etnice minoritare
Poliția 

Sedii pentru tineri 
Serviciile sociale

Asociații care oferă locuințe
Servicii de sănătate

Servicii pentru victimele violenței în 
general

Departamentele pentru emigrare
Avocații

Instanța civilă
Procuratura

Instanța penală
Ministerul educației

Autorități locale relevante 
Organizații de femei

Factori de decizie
Cercetători

Femeile care au experimentat violență
Programe pentru agresori

Instituțiile trebuie să aibă inițiativă în dezvoltarea unei viziuni comune ca o forță 
motivațională care să le inspire și să le ajute să lucreze împreună. Împreună 
cu această viziune, este important să fie elaborate și niște principii comune de 
cooperare. 

Scopul principal al cooperării între instituții este de a merge dincolo de rețeaua 
informală și de a avea mai multe forme de cooperare obligatorii care să aducă 
schimbare și să îmbunătățească răspunsul la violență domestică. Cel mai important, 
scopul este să ne asigurăm că victimele violenței domestice au parte de servicii 
bune  și nu sunt afectate de lacunele existente între organizații. Aceasta va asigura 
existența unor servicii eficiente și eficace  per total dacă fiecare organizație știe 
exact ce are de făcut și că nu există o duplicare a eforturilor. 

Fiecare inițiativă comună trebuie să elaboreze o agendă, să aibă niște scopuri 
realiste care să atingă mai multe domenii ca prevenția violenței, monitorizarea 
serviciilor, coordonarea furnizării serviciilor pentru victime, dezvoltarea politicilor 
și a unor reguli de practică, instruirea și/sau sensibilizarea. 

Instituțiile trebuie să își ia responsabilitatea coordonării între ele și și să nu lase 
victima violenței domestice să facă legăturile dintre instituții, să vadă ce anume 
este disponibil și să transmită informații între ele. 

O bună cooperare între instituții și niște proceduri clare sunt importante pentru ca 
victimele să poată primi serviciile de care au nevoie și să evite frustrarea. 

31 Proiectul Daphne Reducerea decalajelor. De la intenții bune la o bună cooperare. WAVE 2000 

Linkuri și resurse utile

Pachetul de instruire, recomandările de politici Europene în șapte limbi, precum și 
manualul prezent în șapte limbi, sunt disponibile la:

http://www.mhe-sme.org/our-projects/current-projects/train_improve_reduce.html
www.trainimprovereduce.wordpress.com

Anexa A

Statistici: 

Potrivit datelor înregistrate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în primele 
trei luni ale anului 2011 au fost denunţate în România peste 1.400 de infracţiuni 
intrafamiliale săvârşite cu violenţă, iar 27 de persoane au fost ucise de către un 
membru al familiei în aceeaşi perioadă. 

Legislație : 

România beneficiază de existenţa unei legislaţii pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie, şi anume Legea 217/2003, lege ce a fost modificată și 
completată în anul 2012 (Legea 25/2012). 

Legea 25/2012 definește violența în familie, sub diferitele ei forme, astfel: 
 
a) violența verbală – adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum 
utilizarea de insulte, amenințări, cuvinte și expresii degradante sau umilitoare; 
b) violența psihologică – impunerea voinței sau a controlului personal, provocarea 
de stări de tensiune și de suferință psihică în orice mod și prin orice mijloace, 
violența demonstrativă asupra obiectelor și animalelor, prin amenințări 
verbale, afișare ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieții personale, acte 
de gelozie, constrângerile de orice fel, precum și alte acțiuni cu efect similar; 
c) violența fizică – vătămarea corporală ori a sănătății prin lovire, îmbrâncire, 
trântire, tragere de păr, ințepare, tăiere, ardere, strangulare, mușcare, în 
orice formă și de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor 
accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum și alte acțiuni cu efect similar; 
d) violența sexuală – agresiune sexuală, impunere de acte 
degradante, hărțuire, intimidare, manipulare, brutalitate în 
vederea întreținerii unor relații sexuale forțate, viol conjugal; 
e) violența economică – interzicerea activității profesionale, privare de 
mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace de existență primară, 
cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate, acțiunea de 
sustragere intenționată a bunurilor personale, interzicerea dreptului de a 
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poseda, folosi și dispune de bunurile comune, refuzul de a susține familia, 
impunerea de munci grele și nocive în detrimentul sănătății, incusiv 
unui membru de familie minor, precum și alte acțiuni cu efect similar; 
f) violența socială – impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate 
și de prieteni, interzicerea frecventării institutiei de învățământ, 
impunerea izolării prin detenție, inclusiv în locuința familială, privare 
intenționată de acces la informație, precum și alte acțiuni cu efect similar; 
g) violența spirituală – subestimarea sau diminuarea importanței satisfacerii 
necesităților moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a 
aspirațiilor membrilor de familie, a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice 
sau religioase, impunerea aderării la credințe și practici spirituale și religioase 
inacceptabile, precum și alte acțiuni cu efect similar sau repercusiuni similare. 

Noile reglementări introduc de asemenea și ordinul de protecție, 
astfel că victima violenței în familie poate solicita instanței 
emiterea unui ordin de protecție și restricție față de agresor. 

Alte legi : Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei 
victimelor infracţiunilor, Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse între 
bărbaţi şi femei, Legea  272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului şi  Ordinul nr. 384/306/993/2004  pentru aprobarea Procedurii de 
conlucrare în prevenirea și monitorizarea cazurilor de violență în familie.

Resurse : 

Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta – 112
Fundatia Sensiblu – Centru de consiliere “Casa Blu”: 
Adresa: Aleea Negru Voda Nr. 4 Bl. C3A Sc. 3 Et. 3 Ap. 43
Sector 3 Bucuresti , 
Telefon/Fax: 021 /311 46 36

Centrul de Criză Împotriva Violenţei Domestice Buftea  
Adresa : Aleea Şcolii, nr. 2-4 
Telefon : 021/225.52.81

Centrul de Informare și Consultanta pentru Familie 
Adresa :  Piata Valter Maracineanu 1-3, Et. 4, cam 333 
Sectorul 1 Bucuresti 
 Telefon : 021/313.25.05;

Centru destinat victimelor violentei domestic 
Adresa : B-dul Pache Protopopescu No. 85, Sector 2 Bucuresti
Telefon : 021/25.25.117
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