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Recomandări de politici 

Aceste recomandări de politici sunt rezultatul Proiectului ”Instruiește, îmbunătățește, diminuează!”1 
finanțat prin Programul Daphne al Comisiei Europene și s-a desfășurat în perioada 2011-2012; aceste 
politici trebuie implementate în colaborare cu organizații reprezentative ale societății civile. 

Partenerii în proiectul ”Instruiește, îmbunătățește, diminuează!” fac apel la Uniunea Europeană 
și la țările membre pentru: 

 Un An European al violenței împotriva femeilor care să includă  și sănătatea mintală 
 Includerea perspectivei sănătății mintale în orice viitoare campanie europeană cu privire la violența 

împotriva femeilor 
 Un An European al sănătății mintale care să ia în considerare consecințele violenței domestice 

asupra sănătății mintale 
 Ratificarea Convenției Consiliului Europei cu privire la prevenirea și combaterea violenței împotriva 

femeilor 
 În funcție de aria de competență a fiecăruia, dezvoltarea strategiilor cu privire la violența împotriva 

femeilor luând în considerare impactul asupra sănătății mintale în toate domeniile de politică 
relevante prin:

 
  1.   PROMOVAREA INSTRUIRII 

	 Promovarea instruirii cu privire la legăturile dintre violența domestică și sănătatea mintală și 
Spirala violenței pentru toți profesioniștii care are putea intra în contact cu victimele și copiii 
acestora (e.g. poliția, profesioniști din domeniul sănătății, judecători, asistenți sociali, personalul 
din școli)  

1   Proiectul s-a axat pe legăturile dintre violența domestică și sănătatea mintală a femeilor victime și a copiilor acestora și a elaborat o curricula de instruire pentru 
agenții de poliție care a fost testată în 6 țări UE. Aceste recomandări de politici, împreună cu curricula de instruire și broșura elaborată, pot fi descărcate de pe site-
ul http://www.mhe-sme.org/our-projects/current-projects/train_improve_reduce.html

Context

Se estimează faptul că 45% din toate femeile din Uniunea Europeană au fost victime ale violenței masculine, 
în timp ce una din cinci femei au fost victime ale violenței domestice.  

Aceasta din urmă este cea mai obișnuită formă de violență împotriva femeilor și, în timp ce afectează femeile 
pe toată durata vieții este o problemă serioasă în ce privește femeile aflate în situații vulnerabile. 

Violența domestică împotriva femeilor este o problemă socială gravă care trece de orice diferență socio-
economică, culturală, rasială și de clasă socială și care dăunează enorm din punct de vedere psihologic. Aceasta 
are impact nu numai asupra sănătății fizice și mintale a victimei, ci este și un factor de contribuție major în 
boala mintală a copiilor acestora. 

Violența domestică are consecințe copleșitoare pentru femeile care o experimentează și  pentru copiii care 
sunt martori, iar impactul pe termen lung este mult mai accentuat decât vătămarea imediată. Cercetările 
arată faptul că 25% dintre femeile care au experimentat violența domestică au tentative de suicid, iar 60% 
dintre acestea ajung în instituții psihiatrice. 



	 Promovarea intervențiilor timpurii prin instruirea agenților de poliție, personalului din școli  și 
a furnizorilor de servicii comunitare (e.g. coafor, organizații sportive) în ce privește identificarea 
victimelor violenței domestice și îndrumarea acestora către serviciile adecvate 

	 Asigurarea includerii impactului violenței domestice asupra sănătății mintale ca fiind parte din 
cunoștințele tuturor profesioniștilor din domeniul sănătății.  

	 Includerea instruirii pe tema violenței domestice și a sănătății mintale în curricula Academiei de 
Poliție 

	 Promovarea educației cu privire la egalitatea dintre femei și bărbați și respectul între sexe în 
cadrul școlilor.  

 2.   ASIGURAREA INTERVENȚIILOR EFICACE 

	 Promovarea intervenției timpurii care să răspundă într-un mod activ în prima fază a Spiralei 
violenței domestice pentru a preveni impactul negativ asupra sănătății mintale a femeilor 
implicate 

	 Furnizarea susținerii regulate și a supravegherii personalului din poliție care se ocupă cu cazurile 
de violență domestică pentru a fi siguri că aceștia sunt conștienți de impactul pe care îl poate 
avea munca asupra sănătății lor mintale.  

 3.   ÎNMULȚIREA ACTIVITĂȚILOR DE CONȘTIENTIZARE 

        Creșterea conștientizării cu privire la consecințele violenței domestice asupra sănătății mintale    
 a femeilor și copiilor acestora, prin furnizarea de informații referitoare la serviciile disponibile. 
	 Identificarea unor noi cadre de dezvoltare a activităților de conștientizare, având în vedere faptul 

că femeile ce prezintă un risc crescut în ce privește experimentarea violenței de cuplu sunt adesea 
izolate iar aceste campanii nu ajung la ele     

	 Dezvoltarea activităților specifice de conștientizare cu accent pe femeile cu nevoi 
speciale, inclusiv femeile cu probleme de sănătate mintală, femeile cu dizabilități, 
femeile în vârstă, femeile din mediul rural,  femeile emigrante fără acte și copiii.         

 4.   ASIGURAREA PROGRAMELOR DE FINANȚARE  

	 Asigurarea finanțării suficiente și sustenabile pentru serviciile oferite femeilor  și copiilor victime 
ale violenței domestice, inclusiv furnizarea asistenței psihologice atât în sectorul public cât și în 
cel al ONG-urilor 

	 Asigurarea disponibilității și accesibilității la serviciile de sănătate mintală pentru toate femeile 
și copiii victime ale violenței domestice   

	 Promovarea și susținerea colaborării dintre programele pe violență domestică și serviciile de 
sănătate mintală.  

 5.   PROMOVAREA CERCETĂRILOR  

	 Colectarea datelor comparabile referitoare la violența împotriva femeilor în toate țările UE, cu 
informații separate cu privire la genul și vârsta victimelor și agresorilor, natura relației, tipul de 
violență, accesul la serviciile de suport și urmărirea cazurilor. Aceste date trebuie să cuprindă 
femeile de orice vârstă   

	 Promovarea cercetării pentru identificarea unor noi abordări de combatere a violenței domestice 
și reducere a impactului negativ asupra sănătății mintale a femeilor și copiilor implicați    

	 Promavarea cercetării pentru stabilirea ratei de prevalență a violenței psihologice în relațiile de 
cuplu 

	 Promovarea cercetării cu privire la consecințele violenței domestice asupra îndatoririlor 
parentale. 



Partenerii în proiectul ”Instruiește, îmbunătățește, diminuează!” fac apel la guvernele naționale, 
regionale și locale pentru implementarea următoarelor măsuri: 

	 Dezvoltarea și asigurarea serviciilor de suport și a programelor pentru femeile victime ale 
violenței domestice, pentru copiii implicați și pentru agresori. Aceste servicii trebuie să includă 
și adăposturi pentru femeile victime care să fie deschise și pentru femeile cu copii și femeile fără 
acte, linii de ajutor, consiliere și susținere   

	 Asigurarea accesului la aceste servicii în ce privește programul, accesibilitatea din punct de 
vedere financiar, și accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și fizice. Aici se 
include și asigurarea disponibilității materialelor necesare în diferite forme 

	 Asigurarea accesului la serviciile de suport pentru femeile emigrante sau cele fără acte, indiferent 
de statutul lor de emigrare, și includerea în aceste servicii a informațiilor traduse în limbile 
minoritare sau asigurarea de personal care să vorbească aceste limbi 

	 Asigurarea asistenței psihologice și legale pentru femeile victime ale violenței domestice și copiii 
acestora 

	 Promovarea colaborării între instituții pentru a asigura un ajutor eficace pentru victimele 
violenței domestice.    

Noiembrie, 2012

Recomandările au fost publicate cu susținerea Comisiei Europene, Direcția Generală 
Justiție, Libertate,Securitate – Programul DAPHNE III 2007-2013 - Combaterea 
violenței asupra copiilor, tinerilor, femeilor și pentru protecția victimelor și a 
grupurilor la risc. 


