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1. Introducere 
 

 

 Prezentul raport este realizat ca parte a proiectului „Împreună învingem violența bazată 

pe gen”, implementat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală cu ajutor financiar 

din partea programului Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și 

Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Proiectul își propune să răspundă la problema 

violenței bazate pe gen (VBG) în rândul tinerilor din medii sărace, rural și urban mic, prin 

conștientizarea și creșterea capacității acestora de a identifica, raporta și de a se opune VBG. 

Proiectul contribuie la împuternicirea eventualelor victime prin dezvoltarea abilitaților 

individuale ale tinerilor și înțelegerea de către aceștia a drepturilor omului și a tratamentului 

egal în contextul unui parteneriat între organizațiile societății civile și ceilalți factori interesați. 

În vederea îndeplinirii scopului proiectului, SECS împreună cu partenerii, Centrul Județean de 

Resurse și Asistență Educațională Bacău (CJRAE), și Sex og Politikk – IPPF Norway, dar și 

cu colaborarea Inspectoratului Județean Ialomița implementează mai multe activități: 

cercetarea și monitorizarea politicilor de prevenire a VBG la nivel local și național, activități de 

formare a formatorilor și pilotarea formării la nivel local, dezvoltarea de instrumente de 

intervenție VBG la nivel local (manuale, broșuri jocuri de societate), dezvoltarea unor 

platforme de conștientizare VBG la nivel local cu factorii interesați, precum și a unor 

instrumente de advocacy (policy paper, petiții și campanii de comunicare).  

 Monitorizarea politicilor de prevenire a VBG la nivel local și național constituie o 

activitate care stă la baza definirii instrumentelor de intervenție VBG, dar și a celor de 

advocacy. Această activitate de cercetare urmărește definirea factorilor care generează și 

întrețin violența bazată pe gen, precum și modul în care funcționează politicile/mecanismele 

de prevenire și raportare existente. Totodată, aceasta pornește de la premisa că VBG, adică 

violență motivată de apartenența la gen, nu este îndreptată doar împotriva femeilor, chiar dacă 

reținem faptul că ele reprezintă de departe principalele victime ale VBG. Având în vedere că 

cercetarea urmărește preponderent mediul școlar, o parte a instrumentelor de cercetare au 

fost gândite astfel încât să identifice dacă tinerii băieți pot fi și ei expuși la VBG. În acest sens, 

cercetarea combină documentarea cu instrumente calitative și cantitative de colocatare a 

datelor și urmărește să identifice și să descrie următoarele aspecte: percepțiile tinerilor (cu 

vârste între 14 și 20 de ani), precum și a profesorilor și părinților cu privire la VBG, inclusiv 

stereotipurile, atitudinile, valorile pe care aceștia le recunosc în școală, familie sau comunitate 

(fizică sau online) drept cauzale pentru VBG; gradul de conștientizare în rândul mai multor 

categorii de factori interesați cu privire la riscurile VBG pentru societate; preocuparea pentru 

politici și programe de prevenire și combatere a VBG la nivel național în rândul factorilor de 

decizie și a altor categorii de actori instituționali.  



 
 
 

 
 
Proiect derulat de: 

 
 

6 

 

 

2. Metodologie  
 

 

Prezentul raport este realizat pe baza a cinci seturi de activități de culegere a datelor: 

cercetare documentară (desk research), focus grupuri, interviuri, un sondaj de opinie online și 

cereri de informații de interes public transmise autorităților relevante. Cercetarea a pornit de 

la premisa că orice formă de violență datorată unor stereotipuri de gen și a unor norme sociale 

constrângătoare care are loc în școală sau în jurul școlii necesită intervenții integrate pentru 

a fi prevenită sau remediată. Aceste intervenții trebuie să dezvolte abilitățile tinerilor de a 

reacționa la VBG. „În conformitate cu teoria comportamentului planificat, este nevoie de mai 

mulți pași pentru o reacție, pentru ca o victimă să raporteze violența sau pentru a căuta 

sprijin:(1) trebuie să dețină atitudini pozitive față de raportarea violenței;(2) trebuie să creadă 

că alții îi vor aproba comportamentul;(3) trebuie să creadă că este de fapt capabilă să facă 

acest lucru;(4) trebuie să știe despre comportament și nu trebuie să fie constrânsă de mediu”.1 

 

 

 

 
1 Sara Rafael Almeida, Joana Sousa Lourenço, François J. Dessart, Emanuele Ciriolo. Insights from behavioural 
sciences to prevent and combat violence against women. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union, 2016, p.10. 
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Activitate de cercetare documentară (desk research) cu privire la cadrul normativ și 

standardele la nivel național și internațional a urmărit să determine o serie de aspecte în 

legătură cu violența bazată pe gen precum: definirea conceptului și diferențierea lui de alte 

concepte similare, evoluția istorică a standardelor internaționale în domeniu, noutățile în plan 

normativ la nivel internațional, alinierea cadrului național de reglementare la standardele 

internaționale și responsabilități instituționale. Pe baza informațiilor obținute a fost elaborat un 

raport intermediar care, de asemenea a cuprins date obținute din partea unor instituții prin 

intermediul cererilor de informații de interes public în baza Legii nr. 544/2001. În acest scop, 

au fost transmise 11 cereri la principalele instituții de la nivel central și local, urmărindu-se 

obținerea cel puțin 5 răspunsuri din partea autorităților centrale, precum și date și informații 

din partea autorităților locale care să completeze cadrul de intervenție în activitățile ulterioare, 

la firul ierbii. Instituțiile vizate au fost cele cu atribuții în următoarele domenii: educație, tineret, 

sănătate, egalitate de șanse, combaterea discriminării, precum și instituții de la nivel local din 

județele vizate de proiect: Bacău și Ialomița. Datele colectate prin intermediul cererilor de 

informații au vizat fără a se limita la: atribuțiile, responsabilitățile instituționale cu privire la 

violența bazată pe gen dacă este cazul, aspecte monitorizate cu privire la VBG, tipuri de date 

colectate cu privire la fenomen, rapoarte realizate, implicarea în dezvoltarea și implementarea 

unor politici publice în domeniu și parteneriate încheiate, instrumente utilizate la nivel intern 

pentru asigurarea egalității de șanse și combaterea discriminării pe bază de gen. 

Cercetarea documentară a fost dublată de o serie de instrumente de cercetare 

calitativă și cantitativă. În primul rând, a fost derulată o serie de 6 focus grupuri: 3 în Ialomița 

și 3 în Bacău, câte unul cu fiecare categorie de factori interesați din mediul școlar, anume 12 

elevi, 12 părinți și 12 cadre didactice. Aceste categorii de respondenți au fost alese pentru a 

nuanța situația VBG la nivel școlar, urmărind a culege de la aceștia: percepții despre VBG, 

cunoștințe despre VBG, practici legate de VBG, valori, stereotipuri și atitudini legate de VBG. 

De asemenea, rolul lor a fost de a facilita interacțiunea participanților pe această tematică în 

baza unui dialog online prin intermediul unor întrebări de tip reflexiv și întrebări explorative pe 

tema VBG. A doua componentă a cercetării calitative a reprezentat-o derularea unui set de 

21 de interviuri în perioada noiembrie -decembrie 2021 cu reprezentanți ai instituțiilor care au 

atribuții în următoarele domenii: egalitate de șanse, educație și protecție socială și protecția 

copilului. În realizarea cercetării au fost implicați reprezentanți ai instituțiilor și autorităților 

centrale (Ministerul Educației, Secretariatul General al Guvernului, Agenția Națională pentru 

Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor 

cu Dizabilități Copii și Adopții, Institutul National pentru Sănătatea Mamei si Copilului), precum 

și de la nivelul local sau de la nivelul deconcentratelor (direcții județene de asistență socială 

și protecția copilului, centre județene de resurse și asistență educațională, inspectorate 

școlare județene). Interviurile au urmărit să obțină detalii cu privire la atribuțiile instituțiilor cu 

privire la prevenirea și combaterea violenței bazate pe gen, modalitățile de monitorizare, 

intervenție și raportare a fenomenului, agenda instituțională și planuri viitoare, precum și 

aspecte subiective referitoare la opiniile experților cu privire la VBG, nevoile și problemele 

întâmpinate în activitatea curentă de prevenție sau intervenție cu privire la cazurile de violență.  
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Nu în ultimul rând, activitatea de cercetare cantitativă s-a bazat pe un sondaj de opinie 

național, derulat online și format din întrebări închise și deschise adresate mai multor categorii 

de respondenți, conform detalierii ce urmează. Chestionarul a fost realizat cu structură 

arborescentă, anumite întrebări fiind adresate doar unor categorii de respondenți. De 

asemenea, acesta nu a fost realizat pe baza unui eșantion reprezentativ, astfel încât 

rezultatele lui nu pot fi extrapolate statistic pentru întreaga populație a României, iar opiniile si 

afirmațiile respondenților, nu pot fi generalizate. Numărul total de respondenți a fost de 342, 

iar perioada de colectare a datelor a fost 17-31 decembrie 2021. Întrebările au fost alese 

pentru a colecta mai multe tipuri de date pe următoarele teme: percepțiile respondenților 

despre stereotipuri, modele intergeneraționale, rolurile sociale cu referire la gen, norme 

prezente în comunitate, școală, mediul online privind violența bazată pe gen și atitudinile față 

de aceasta, formele de violență, spațiile care favorizează apariția unor manifestări VBG, 

toleranța VBG în mediul în care se dezvoltă tinerii, atitudinile martorilor raportat la VBG, VBG 

în mediul online etc.  

 

 

2.1 Analiza categoriilor de respondenți implicați în activitatea de 

cercetare cantitativă 
 

Chestionarul a fost completat de 342 persoane, 50 cu vârste cuprinse între 14 și 18 

ani și 292 peste 18 ani. Majoritatea respondenților au fost femei (282). Redăm în graficul de 

mai jos distribuția funcție de sex a respondenților: 

 

 Participanții la studiu sunt din București (122) și din alte 18 de județe ale României 

(220), distribuția pe județe fiind prezentată alăturat: 

18%

82%

Sex

Băiat/Bărbat: 60 Fată/Femeie: 282
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 Majoritatea respondenților sunt din mediul urban - 78% și 22% sunt din mediul rural. 

În ceea ce privește apartenența participanților la studiu pe categoriile de respondenți vizate, 

redăm  în graficul următor distribuția acestora. Cei mai mulți respondenți sunt  actori din mediul 

școlar (părinți, cadre didactice, elevi), adică 56%. 

 

 

 

 Actorii școlari au fost reprezentați de către părinți/ îngrijitori, cadre didactice/ diriginți/ 

personal educațional/ experți care colaborează cu școala(mentori, consilieri, medici școlari, 

asistenți medicali școlari etc.) și tineri de 14-18 ani. Dintre actorii școlari cei mai mulți 

respondenți au fost părinții (104), urmați de elevi (44) și de cadrele didactice (42): 

36%

64%

Localizare

București: 122 Alte județe: 220

000000000000000000

Județ

Argeș: 1 Bacău: 129 Botoșani: 1

Brăila: 1 Buzău: 4 Călărași: 2

Constanța: 6 Dâmbovița: 2 Ialomița: 40

Iași: 2 Ilfov: 1 Mureș: 4

Neamț: 1 Prahova: 21 Sibiu: 2

Vâlcea: 1 Vaslui: 1 Vrancea: 1

56%

11%

5%

28%

Categorie de respondent

Actorii școlari (părinți, cadre didactice, 
elevi): 190

Actorii comunitari (profesioniști locali, 
reprezentanți ONG, etc.): 38

Dedicenți (din școală, instituții publice, 
instituții centrale): 17

Public larg (orice persoană): 97
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 Actorii comunitari sunt profesioniști locali: asistenți sociali, psihologi și consilieri juridici 

sau persoane contribuții de asistență socială, angajați ai direcțiilor generale de asistență 

socială și protecția copilului, direcțiilor de asistență socială, serviciilor publice de asistență 

socială, polițiști de proximitate, medici, asistente medicale comunitare, jurnaliști, preoți  și - 

ONG / reprezentanți ai unor organizații non-guvernamentale sau furnizori de servicii sociale 

autorizați. Dintre aceștia procentul mai mare este al profesioniștilor locali (61%). 

 Decidenți au fost împărțiți în trei subcategorii, cei din școală (directori de unități școlare, 

directori educativi, responsabilii din Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a 

faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, Comisia 

de evaluare și asigurare a calității, Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații 

de urgență etc), decidenții din instituții publice locale și decidenții din instituții publice centrale. 

Dintre decidenți, cei mai mulți respondenți sunt de la nivelul instituțiilor publice locale (53%).  

55%

22%

23%

Actorii școlari

Părinți/îngrijitori: 104

*Cadre didactice: 42

Tineri de 14-20 ani: 44

61%

39%

Actorii comunitari

*Profesioniști locali: 23

*ONG/Reprezentanți: 15
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 Publicul larg este alcătuit din orice persoană care a dorit să răspundă la sondajul de 

opinie și o altă subcategorie a fost a celor care sunt influenceri, bloggeri, vloggeri, alți formatori 

de opinie în mediul online. La categoria publicului larg au răspuns 97 de persoane, din care 

10% influenceri. 

 

35%

53%

12%

Decidenți

Din școală: 6

Din instituții publice locale: 9

Din instituții publice centrale: 2

90%

10%

Public larg

Orice persoană care dorește să 
răspundă la sondajul de opinie: 87

Influenceri, bloggeri, vloggeri, alți 
formatori de opinie din mediul online: 10
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3. Analiză documentară: cadru conceptual, norme, 

standarde și responsabilități instituționale  
 

 

3.1. Delimitări conceptuale 
 

Violența bazată pe gen (VBG sau GBV- gender based violence) constituie un concept 

mai puțin popular în spațiul românesc, nu doar din perspectiva dezbaterilor publice pe care le 

stârnește problematica genului, ci pentru că adesea este suprapus cu un alt concept, cel al 

violenței domestice, care se bucură de o vechime mai mare în cadrul normativ de referință. 

Ce este deci violența bazată pe gen și cum se diferențiază ea de violența domestică sau 

violența împotriva femeilor dacă există suprapuneri între concepte? 

Institutul European pentru Egalitate de Gen definește violența bazată pe gen ca un 

fenomen adânc înrădăcinat în inegalitatea de gen, o violare gravă a drepturilor omului care se 

manifestă împotriva unei persoane motivată de genul acesteia2. Observăm așadar, că între 

VBG și violență împotriva femeilor nu există o egalitate perfectă, bărbații putând fi și ei victime 

ale VBG. În plus, spectrul victimelor VBG se poate diversifica pe măsură ce diferitele 

comunități extind câmpul semantic al genului dincolo de suprapunerea tradițională cu cele 

două sexe. Totuși, faptul că violența bazată pe gen este în cea mai mare parte din cazuri 

direcționată împotriva femeilor face ca cele două concepte, VBG și violență împotriva femeilor, 

să fie utilizate aproape sinonim.  

Convenția de la Istanbul distinge între violența împotriva femeilor și violența de gen 

împotriva femeilor. Prima definește o discriminare și o încălcare a drepturilor omului care 

subsumează „toate acțiunile de violență de gen care rezultă în, sau care sunt probabile a 

rezulta în, vătămarea sau suferința fizică, sexuală, psihologică sau economică cauzată 

femeilor, inclusiv amenințările cu asemenea acțiuni, coerciția sau deprivarea arbitrară de 

libertate, indiferent dacă survine în public sau în viața privată”. Violența de gen împotriva 

femeilor, în schimb, este înțeleasă ca implicită violenței împotriva femeilor, diferența fiind dată 

de motivație. Anume, atunci când violența îndreptată împotriva unei femei are loc în mod 

particular pentru că este femeie sau femeia este afectată în mod disproporționat de această 

violență3.  

 
2https://eige.europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence 
3Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice https://rm.coe.int/168046253e , art.3 

https://eige.europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence
https://rm.coe.int/168046253e
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Față de acestea, violența domestică se manifestă ca o formă a violenței care poate 

lua forma celei împotriva femeii și care implică „toate acțiunile de violență fizică, sexuală, 

psihologică sau economică, care survin în familie sau în unitatea domestică sau între foștii 

sau actualii soți sau parteneri, indiferent dacă agresorul împarte sau a împărțit același 

domiciliu cu victima”4. Cadrul normativ românesc în domeniu, reprezentat de Legea nr. 217/ 

2003, oferă o definiție similară violenței domestice, corelând-o cu mediul familial și cu relațiile 

între actualii/ foștii soți/ parteneri. Chiar mai mult decât atât, am putea spune că din 

perspectiva formelor de violență care se înscriu în categoria celei domestice, legea 

românească este mult mai ofertantă, adăugând violenței fizice, sexuale, psihologice și 

economice, violența socială, spirituală și cibernetică. Cu toate că femeile sunt cel mai des 

afectate de violența domestică, aceasta nu este complet suprapusă violenței împotriva femeii. 

În mod similar, formele pe care VBG împotriva femeilor le comportă, așa cum sunt 

prevăzute ele de Convenția de la Istanbul, pot fi următoarele: violența psihologică 

(prejudicierea integrității psihice a unei persoane prin coerciție și amenințări); urmărirea (un 

comportament amenințător repetat direcționat împotriva unei persoane astfel încât o 

determină pe aceasta să se teamă pentru propria siguranță); violența fizică; violența sexuală 

și violul (angajarea în acte neconsimțite de natură sexuală cu o persoană sau determinarea 

ei să se angajeze în astfel de acte cu un terț); căsătoria forțată; mutilarea genitală (mutilarea 

parțială sau totală a organelor genitale feminine, inclusiv constrângerea, incitarea sau 

procurarea unei fete pentru a se supune unui astfel de act); avortul forțat și sterilizarea forțată; 

hărțuirea sexuală (orice formă de conduită verbală, nonverbală sau fizică de natură sexuală, 

cu scopul sau cu efectul violării demnității unei persoane)5. VBG adaugă la acestea și ceea 

ce Consiliul Europei și Organizația Națiunilor Unite definesc ca violență economică și 

feminizarea sărăciei, anume situațiile în care femeile, cu precădere, sunt excluse de la 

activități economice pentru sau având ca rezultat dependența de partenerii lor6. Într-o relație 

de cauzalitate, dependența economică de partener conduce îngreunarea deciziei de a ieși din 

relații abuzive de teama de sărăcie. 

 

 

3.2. Standarde internaționale și europene 
 

Încă din 1995, Declarația și Platforma de Acțiune de la Beijing au adresat ca parte a 

drepturilor femeii, nevoia de a combate violența de gen îndreptată împotriva acestora. 

Documentul integrează o definiție amplă a VBG împotriva femeilor, cu forme pe care acest 

fenomen le comportă, inclusiv acele forme specifice care apar împotriva femeilor din zonele 

de conflict (crimă, violuri sistematice, sclavie și trafic sexual, sarcini forțate, infanticid feminin 

sau selecția prenatală a sexului). De asemenea, Declarația include un set de măsuri de 

 
4 Ibd. 
5 Idem, art. 33-40 
6https://www.coe.int/en/web/gender-matters/socio-economic-violence 

https://www.coe.int/en/web/gender-matters/socio-economic-violence
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prevenție și combatere a violenței împotriva femeilor care se adresează tuturor categoriilor de 

actori instituționali și neinstituționali: guvernele naționale și locale, ONG-uri, instituții 

educaționale, companii, mass media, sindicate, patronate, organizații de tineret și chiar 

organizații internaționale7. Anterior acesteia, încă din 1979, ONU a adoptat Convenția asupra 

eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW), un document pe care 

România l-a ratificat din 19828. Începând cu anul 2000, Organizația Națiunilor Unite a adoptat 

mai multe rezoluții la nivelul Consiliului de Securitate menite să îmbunătățească situația 

femeilor din zonele de conflict. Aceste rezoluții solicită părților implicate din aceste zone să își 

ia angajamentul ferm de a combate formele de violență bazată pe gen, cu precădere violența 

sexuală la care femeile sunt mult mai expuse9. Astfel, în 2010 a fost înființată o nouă structură 

în cadrul ONU, UN Women, care și-a asumat rolul de coordonare a politicilor organizației 

pentru împuternicirea femeilor și asigurarea egalității de șanse10. UN Women își propune să 

vină în sprijinul structurilor inter-guvernamentale în formularea de standarde, politici și reguli 

la nivel global, să acorde asistență guvernelor naționale care implementează aceste 

standarde și să monitorizeze progresul global în acest domeniu11. UN Women pune la 

dispoziție o întreagă bază de resurse pe care diferitele tipuri de actori o pot accesa în vederea 

sprijinirii femeilor, inclusiv prin combaterea violenței de gen. 

Ca parte a Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, Organizația Națiunilor Unite a 

integrat un obiectiv dedicat egalității de gen. În contextul crizei COVID-19, divizia responsabilă 

cu drepturile și protecția femeilor din cadru ONU a trasat câteva acțiuni prioritare ca parte a 

obiectivului 5, iar prima dintre acestea este: combaterea și reducerea violenței bazate pe gen, 

inclusiv a violenței domestice12. Pentru a duce la îndeplinire obiectivul egalității de gen, a fost, 

de asemenea, elaborat un Plan Strategic pentru perioada 2022-2025, organizat pe 4 arii 

tematice, iar cea de-a treia se referă la stoparea violenței împotriva femeilor și a fetelor. Printre 

măsurile propuse se numără astfel: introducerea unor planuri de acțiune naționale, 

îmbunătățirea accesului femeilor la servicii adresate victimelor violenței și la justiție, 

colaborarea cu organizații ale femeilor și încheierea de parteneriate strategice13. În România, 

Agenda 2030 a fost transpusă într-o Strategie națională pentru dezvoltare durabilă, organizată 

sub forma unor obiective și ținte subsecvente Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.  

În 2011, Consiliul Europei adopta Convenția privind prevenirea și combaterea violenței 

împotriva femeilor și violenței domestice recunoscută drept Convenția de la Istanbul, care a 

intrat în vigoare în anul 2014 cu un scop clar: eradicarea violenței împotriva femeilor și 

protejarea drepturilor lor. Prin aceasta, guvernele statelor care au ratificat-o, inclusiv România 

 
7Beijing Declaration and Platform for Action 
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/PFA_E_Final_WEB.pdf , 
pp. 76-86 
8Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor https://anes.gov.ro/wp-
content/uploads/2018/07/Conventia-asupra-eliminarii-tuturor-formelor-de-discriminare-fata-de-femei-cedaw.pdf  
9https://www.unwomen.org/en/about-us/guiding-documents 
10https://www.unwomen.org/en 
11https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women 
12https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/ 
13United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) Strategic Plan 2022–
2025 https://undocs.org/en/UNW/2021/6  

https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/PFA_E_Final_WEB.pdf
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/Conventia-asupra-eliminarii-tuturor-formelor-de-discriminare-fata-de-femei-cedaw.pdf
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/Conventia-asupra-eliminarii-tuturor-formelor-de-discriminare-fata-de-femei-cedaw.pdf
https://www.unwomen.org/en/about-us/guiding-documents
https://www.unwomen.org/en
https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women
https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
https://undocs.org/en/UNW/2021/6
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începând cu anul 2019, își asumă un set de măsuri pentru a combate violența împotriva 

femeilor prin acțiuni de prevenție, asistență pentru victime și sancțiuni pentru agresori. 

Convenția abordează violența împotriva femeilor ca implicită și structurală celei de gen și a 

tipului de relații inegalitate între femei și bărbați care s-au fundamentat de-a lungul timpului, 

propunându-și să combată acel set de forme de violență direcționate împotriva femeilor care 

urmăreau să le împiedice de la manifestarea întregului lor potențial, de a avansa sau de a fi 

forțate într-o poziție subordonată bărbaților14. 

La nivelul Uniunii Europene, acțiuni pentru asigurarea egalității de șanse s-au 

întreprins treptat încă de la primele tratate începând cu 1957. Din 2006, în cadrul UE 

funcționează ca structură autonomă Institutul European pentru Egalitate de Gen (EIGE) care 

funcționează ca centru de resurse pe probleme legate de egalitate de gen15. EIGE derulează 

activități de cercetare și analiză pune astfel la dispoziție o serie de studii adresate factorilor 

decizionali la nivel european pentru a-și fundamenta mai bine politicile care urmăresc 

combaterea unor probleme, printre care și violența bazată pe gen16. În planul politicii publice, 

la nivelul UE este în proces de implementare Strategia UE pentru Egalitate de Gen 2020 – 

2025 care, aliniindu-se cu Convenția de la Istanbul, urmărește printre altele să utilizeze toate 

pârghiile aflate la dispoziție pentru a combate violența bazată pe gen17. De-a lungul timpului, 

o serie de acte normative europene au început să răspundă problemelor legate de violență, 

printre care: Directiva 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, 

sprijinirea și protecția victimelor criminalității, și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a 

Consiliului; Directiva 2011/99/UE privind ordinul european de protecție și Regulamentul (UE) 

nr. 606/2013 din 12 iunie 2013 privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în 

materie civilă. La acestea se adaugă un șir de directive menite să asigure egalitatea de 

tratament la încadrare în muncă, în domeniul securității sociale și pentru accesul la bunuri și 

servicii18.  

În plus față de acestea, Comisia Europeană a anunțat ca parte a agendei de lucru 

pentru anul 2022 intenția de a continua măsurile inițiate în 202119, printre care o propunere 

legislativă menită să prevină și să combată violența bazată pe gen împotriva femeilor și 

violența domestică20 Nevoia unei directive de combatere a violenței bazate pe gen a fost 

subliniată și într-o rezoluție a Parlamentului European adoptată la începutul anului 2021 cu 

 
14Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice https://rm.coe.int/168046253e, pp. 4-5; https://rm.coe.int/istanbul-convention-questions-and-answers-
romanian/16809450dc 
15https://eige.europa.eu/about 
16https://eige.europa.eu/gender-based-violence/our-work 
17https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-
gender-based-violence_en 
18https://anes.gov.ro/legislatie-internationala/ 
19Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions, 19.10.2021 https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-
01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF, p.10 
20https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-
gender-based-violence_en 

https://rm.coe.int/168046253e
https://rm.coe.int/istanbul-convention-questions-and-answers-romanian/16809450dc
https://rm.coe.int/istanbul-convention-questions-and-answers-romanian/16809450dc
https://eige.europa.eu/about
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/our-work
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-gender-based-violence_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-gender-based-violence_en
https://anes.gov.ro/legislatie-internationala/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-gender-based-violence_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-gender-based-violence_en
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505 voturi21. Angajamentul în acest sens a fost reiterat și în a doua parte a anului, când 

europarlamentarii au cerut Comisiei să incrimineze violența bazată pe gen în legislația UE22, 

iar apoi au adoptat un raport pentru o inițiativă legislativă care adresează această problemă23. 

 

 

3.3. Cadrul normativ național și responsabilități instituționale 
 

Trebuie spus încă de la început că problematica violenței bazate pe gen ca noțiune 

distinctă de voința domestică, bullying și forme de agresiune sexuală, hărțuire și discriminare 

este un subiect mai recent pe agenda publică și politică, fapt subliniat și de o parte a actorilor 

instituționali. Cadrul normativ național de referință cuprinde, în primul rând, Legea nr. 

202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. Această lege a 

suferit de-a lungul timpului o serie de modificări, astfel că prin cele din 2015 a fost înființată și 

i-au fost stabilite atribuțiile Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse, printre care acelea 

de a preveni și combate violența în familie și împotriva femeii, de a elabora și implementa 

politicile guvernamentale în domeniul egalității de șanse și de reprezentare în plan 

internațional în acest domeniu. Apoi, prin modificările aduse de Legea nr 178/2018 a fost 

prima dată introdusă o definiție a violenței bazate pe gen:  

 

Prin violență de gen se înțelege fapta de violență direcționată împotriva unei femei sau, 

după caz, a unui bărbat, motivată de apartenența de sex. Violența de gen împotriva femeilor 

este violența care afectează femeile în mod disproporționat. Violența de gen cuprinde, fără 

a se limita însă la acestea, următoarele fapte: violența domestică, violența sexuală, 

mutilarea genitală a femeilor, căsătoria forțată, avortul forțat și sterilizarea forțată, hărțuirea 

sexuală, traficul de ființe umane și prostituția forțată24. 

 

Tot această lege vine să clarifice diferențele între sex și gen din perspectivă normativă 

și definește o serie de concepte: hărțuire, hărțuire sexuală, hărțuire psihologică. Ceea ce 

observăm este că dintre formele de hărțuire, numai hărțuirea sexuală este inclusă explicit în 

definiția violenței bazate pe gen. În schimb, hărțuirea este asociată comportamentelor 

discriminatorii, astfel că legea o subsumează „discriminării bazate pe criteriul de sex” pe care 

o definește astfel: „discriminarea directă și discriminarea indirectă, hărțuirea și hărțuirea 

sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă sau în alt loc în care 

 
21 Resolution on challenges ahead for women’s rights in Europe: more than 25 years after the Beijing Declaration 
and Platform for Action2021/2509(RSP) - 11/02/2021 
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1651109&t=e&l=en 
22https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20210923STO13419/cum-combate-ue-violenta-
bazata-pe-gen 
23https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211210IPR19215/gender-based-cyberviolence-
parliament-calls-for-eu-law-to-tackle-the-problem 
24Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, art. 4, litera l) 
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/35778  

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1651109&t=e&l=en
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20210923STO13419/cum-combate-ue-violenta-bazata-pe-gen
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20210923STO13419/cum-combate-ue-violenta-bazata-pe-gen
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211210IPR19215/gender-based-cyberviolence-parliament-calls-for-eu-law-to-tackle-the-problem
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211210IPR19215/gender-based-cyberviolence-parliament-calls-for-eu-law-to-tackle-the-problem
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/35778
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aceasta își desfășoară activitatea, precum și orice tratament mai puțin favorabil cauzat de 

respingerea unor astfel de comportamente de către persoana respectivă ori de supunerea sa 

la acestea”25. Față de aceasta, prin articolul 6(1^2) este interzisă hărțuirea morală la locul de 

muncă, fără a fi clarificat modul în care aceasta se suprapune sau diferențiază față de celelalte 

forme de hărțuire.  

Dacă utilizăm ca vector mediul în care se produce violența, Legea nr. 202/2002, de 

care făceam vorbire anterior, prevede obligații clare din partea persoanelor juridice de a 

preveni și combate discriminarea de gen la locul de muncă și implicit formele de violență 

asociată, precum hărțuirea sexuală, hărțuirea psihologică, comportamente și practici care in 

extenso sunt desemnate și ca violență economică: remunerație inegală pentru o activitate 

similară, condiționarea angajării de un test de graviditate sau obligarea la semnarea unui 

angajament prin care femeia își asumă să nu rămână însărcinată pe perioada contractului, 

limitarea accesului la instruire sau promovarea pe baza apartenenței la gen etc. În acest sens, 

responsabilitățile instituționale sunt împărțite între ANES, cu rol de prevenție și educare, și 

Inspecția Muncii, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Ministerul Afacerilor 

Interne în zona de sancțiune contravențională. În mod particular cu privire la cazurile de trafic 

de persoane, responsabilitatea la nivel de politică publică aparține Agenției Naționale 

Împotriva Traficului de Persoane, din subordinea MAI. Situațiile de hărțuire, hărățire sexuală 

și orice comportament din spectrul violenței sexuale și traficul de persoane constituie 

infracțiuni și sunt prevăzute și sancționate conform Codului Penal. Întreruperea cursului 

sarcinii, săvârșită în orice condiții, fără consimțământul femeii însărcinate este de asemenea 

infracțiune și este sancționată conform articolul 201 (2) CP. În ceea ce privește sterilizarea 

forțată, Codul Penal la articolul 439 litera f) cu privire la infracțiunile împotriva umanității face 

referire la: „violul sau agresiunea sexuală, constrângerea la prostituție, sterilizarea forțată sau 

detenția ilegală a unei femei rămase gravidă în mod forțat, în scopul modificării compoziției 

etnice a unei populații”. Observăm că în această chestiune, sterilizarea este înțeleasă, mai 

degrabă, în contextul unui atac generalizat sau sistematic, lansat împotriva unei populații 

civile. Conform raportului României către GREVIO, s-au realizat noi propuneri către Ministerul 

Justiției de modificare a Codului Penal în vedere includerii sterilizării forțate și a mutilării 

genitale ca infracțiuni distincte26.   

Așadar, în ceea ce privește responsabilitățile instituționale care decurg din Legea nr. 

202/2002, ANES este principalul vector și coordonator în domeniul prevenirii și combaterii 

violenței în familie și asigurării egalității de șanse, pornind de la nivelul conceperii strategiilor 

naționale în domeniu. În perioada 2013/2014-2017, au fost implementate „Strategia națională 

în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați” și „Strategia națională pentru prevenirea 

și combaterea fenomenului violenței în familie”. Apoi,  în perioada 2018-2021 a urmat o nouă 

etapă strategică, fiind adoptată „Strategia naționala privind promovarea egalității de șanse și 

de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru 

perioada 2018-2021” împreună cu „Planul operațional de acțiuni pentru implementarea 

 
25 Idem. art.4, litera g) 
26 Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice https://rm.coe.int/168046253e , p.4 

https://rm.coe.int/168046253e
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Strategiei” prin Hotărârea de Guvern nr. 365/24.05.2018. Astfel, la capitolul VII 1.1 a) este 

precizată „includerea în programa școlară a unor noțiuni privind violența de gen și egalitatea 

de gen”27 cu termen de realizare anul 2018. Ca urmare însă a discuțiilor cu experții din 

domeniul educațional, violența de gen este în continuare o tematică abordată în programele 

extra-curriculare, procesul de actualizare a curriculumului de liceu nefiind încă finalizat .În 

2021, prin HG nr. 592 a fost adoptată și „Strategia națională pentru prevenirea și combaterea 

violenței sexuale SINERGIE 2021-2030”, care cuprinde măsuri precum formarea categoriilor 

de profesioniști relevante, elaborarea unor conținuturi educaționale specifice, informare și 

conștientizare, analiză legislativă din perspectiva asigurării siguranței online și combaterea 

violenței sexuale online (inclusiv folosirea conținuturilor pornografice ca șantaj sau răzbunare), 

consiliere pentru victime, sprijin pentru diferite categorii de instituții implicate în descoperirea 

și gestionarea situațiilor de trafic de persoane etc. Conform ANES, SINERGIE propune o 

intervenție care are în vedere vizarea și/sau implicarea unui larg spectru de factori interesați 

precum: copii, fetele, femeile, băieții și bărbații, cadrele didactice, profesioniștii și autoritățile 

publice centrale și locale, familiile și comunitățile, reprezentanții ai ONG-urilor și societatea, în 

general28. 

În afara definirii unui cadru strategic, introducerea obligației ca entitățile cu peste 50 

de salariați să aloce unui angajat atribuții în domeniul egalității de șanse se află, de asemenea, 

printre realizările precizate de reprezentanții ANES. Dintre reușitele de la firul ierbii menționate 

face parte și faptul că instituția pune la dispoziție o linie de urgență pentru victimele violenței 

domestice, 0 800 500 333. Datele colectate prin intermediul acestei linii sunt prelucrate și 

comunicate statistic la intervale regulate pe paginile de social media ale Agenției, iar anual 

sunt integrate într-un raport de monitorizare cu privire la violența domestică. Totodată, 

instituția colaborează și cu DGASPC care, la rândul său colectează date cu privire la cazurile 

de violență domestică și le raportează. Tot la firul ierbii, ANES derulează proiecte și campanii 

de informare și conștientizare a publicului, cu titlu de exemplu: „Săptămâna egalității de șanse 

între femei și bărbați”, „Spune NU violenței domestice!”, „FemTalk”. Dintre proiectele 

implementate de Agenție, reprezentanții acesteia au menționat în mod particular „VENUS – 

Împreună pentru o viață în siguranță!” și „Justice has no gender”. Dacă primul a vizat crearea 

uni rețele naționale de 42 de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională, cel 

de-al doilea a urmărit împuternicirea și conștientizarea elevilor, tinerilor din 21 de licee cu 

privire la efectele negative ale stereotipurilor de gen față de persoanele cu dizabilități și/sau 

de altă etnie. La acestea se adaugă acțiunile interinstituționale în vederea implementării 

Convenției de la Istanbul, precum și proiecte anterioare care au subsumat mii de beneficiari 

din categorii diverse, de la elevi, la ofițeri de poliție29.  

 
27 Strategia naţională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și 
bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 https://anes.gov.ro/wp-
content/uploads/2018/06/Strategia-Nationala-ES-si-VD.pdf, p.22 
28 Strategia națională pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale și Planul de acțiuni pentru 
implementarea ei, aprobate de Guvern https://anes.gov.ro/strategia-nationala-pentru-prevenirea-si-combaterea-
violentei-sexuale-sinergie-2021-2030-si-planul-de-actiuni-pentru-implementarea-ei-aprobate-de-guvern/  
29 Report submitted by Romania pursuant to Article 68, paragraph 1 of the Council of Europe Convention on 
preventing and combating violence against women and domestic violence (Baseline Report) 
https://rm.coe.int/state-report-on-romania/16809b9faf, p.31 

https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/06/Strategia-Nationala-ES-si-VD.pdf
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/06/Strategia-Nationala-ES-si-VD.pdf
https://anes.gov.ro/strategia-nationala-pentru-prevenirea-si-combaterea-violentei-sexuale-sinergie-2021-2030-si-planul-de-actiuni-pentru-implementarea-ei-aprobate-de-guvern/
https://anes.gov.ro/strategia-nationala-pentru-prevenirea-si-combaterea-violentei-sexuale-sinergie-2021-2030-si-planul-de-actiuni-pentru-implementarea-ei-aprobate-de-guvern/
https://rm.coe.int/state-report-on-romania/16809b9faf
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O altă referire la violența bazată pe gen regăsim și în Legea nr. 217/ 2003 pentru 

prevenirea și combaterea violenței domestice cu modificările și completările ulterioare. Astfel, 

la articolul 10 se face vorbire despre un demers pe care îl regăsim inclus în „Planul operațional 

de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și 

de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru 

perioada 2018-2021”, despre care precizam anterior. Acest demers presupune obligația 

Ministerului Educației de a întreprinde acțiuni pentru a introduce la nivelul curriculumului 

implementat la clasă activități de învățare referitoare, printre altele, și la violența de gen și 

dreptul la integritate personală, precum și combaterea stereotipurilor discriminatorii ce au la 

bază rolurile de gen. Potrivit Ministerului Educației, în prezent se realizează o analiză a 

curriculumului școlar conform celor asumate față de Comisia GREVIO, dar și prin strategia 

ANES, astfel încât modalitatea de abordare a unor conținuturi să se facă în acord cu principiul 

egalității de șanse între femei și bărbați, domeniu strâns legat de combaterea VBG: „lucrează 

Institutul de Științe ale Educației la ea; o analiză a curriculumului școlar pe toate disciplinele, 

dar mai atent pe acelea pe care este posibil să existe referințe la violența bazată pe gen și să 

le identificăm pentru pentru a le elimina, pentru că nu ne dorim să eliminăm părți sau să 

cenzurăm părți din literatură scrisă sau din studii filosofice care există, ci să le tratăm 

corespunzător (...)”. Totodată, având în vedere obligația numirii la nivelul fiecărei entități cu 

peste 50 de salariați a unui responsabil cu egalitatea de șanse, această măsură s-a instituit și 

la nivelul unităților de învățământ. ANES lucrează îndeaproape cu Ministerul Educației în 

vederea definirii fișei postului și formării cadrelor didactice la nivel național care vor cumula 

această responsabilitate. Aceste acțiuni se produc exclusiv la nivelul preuniversitar. În 

contextul autonimei universitare, acțiunile cu privire la egalitatea de șanse și VBG sunt decise 

de fiecare universitate în parte. Teme conexe care integrează problematica VBG se regăsesc 

ca parte a unor discipline și cursuri specializate la facultățile cu profil umanist, de științe sociale 

sau politice. Elementul de unitate îl constituie introducerea în sistem de bune practici de către 

ARACIS a unor criterii de evaluare a universităților care se referă și la politici de egalitate de 

șanse și tratament (fie ca discipline sau programe de studii, fie ca intervenții transversale), dar 

fără a condiționa acreditarea sau finanțarea de acestea. 

Am arătat anterior că violența bazată pe gen se poate produce în toate mediile, inclusiv 

cel școlar, care reprezintă și punctul de interes al proiectului în cadrul căruia se realizează 

prezenta cercetare. În ultimii ani, fenomenul bullyingului a reușit să rețină atenția tuturor 

factorilor interesați, iar în 2019, Legea nr. 221 pentru modificarea și completarea Legii 

educației naționale nr. 1/2011 a venit ca răspuns împotriva acestui fenomen. Potrivit articolului 

6^1: 

 

Violența psihologică - bullying este acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, relaționale 

și/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârșite cu intenție, care implică 

un dezechilibru de putere, au drept consecință atingerea demnității ori crearea unei 

atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate 

împotriva unei persoane sau grup de persoane și vizează aspecte de discriminare și 

excludere socială, care pot fi legate de apartenența la o anumită rasă, naționalitate, etnie, 

religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau 
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orientarea sexuală, caracteristicile personale, acțiune sau serie de acțiuni, comportamente 

ce se desfășoară în unitățile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării 

profesionale. 

 

Bullyingul poate fi astfel motivat de apartenența la sex ceea ce îl poate include formele 

de manifestare a VBG. Responsabilitățile de coordonare a acțiunilor anti-bullying aparțin în 

principal școlilor și se realizează în acord cu Ordinul ministrului educației nr. 4.343/2020 din 

27 mai 2020 privind aprobarea „Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 

alin.(1^1), art. 56^1 și ale pct. 6^1 din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011, privind 

violența psihologică – bullying”. Astfel, la articolul 4 din acest ordin este prevăzut ca la 

începutul fiecărui an școlar, instituțiile de învățământ să întocmească strategii proprii și planuri 

de asigurare și menținere a unui climat școlar adecvat pentru prevenirea și combaterea 

bullyingului. Articolul 5 instituie obligația ca la nivelul școlilor să fie constituite grupuri de 

acțiune anti-bullying cu rol de prevenire și combatere a fenomenului. Aceste comisii sunt 

formate din maximum 10 membri și au în componență: „directorul unității de învățământ, 

profesorul consilier școlar, trei cadre didactice formate în problematica violenței, inclusiv a 

violenței psihologice - bullying, doi sau mai mulți reprezentanți ai elevilor, un reprezentant al 

părinților, reprezentanți ai autorității locale”30. Totodată prin Regulamentul-cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, adoptat prin ordinul nr. 

5.447/2020 (ROFUIP), articolul 71(2), litera e) la nivelul școlilor funcționează comisii 

permanente pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculturalității, care implementează planul operațional privind 

reducerea fenomenului violenței în mediul școlar și pot inclusiv elabora proceduri interne de 

prevenire a violenței și de intervenție în situații de violență. 

În ceea ce privește monitorizarea VBG, la nivelul unităților de învățământ nu se 

centralizează în mod specific date despre acest subiect, însă consilierii școlari colectează 

informații despre cazurile de violență cu care se confruntă pe baza unor formulare tipizate pe 

care le pot adapta profilului și nevoilor identificate la nivelul școlii, potrivit CMBRAE. Datele 

colectate cu privire la cazurile de violență nu sunt segregate pe criteriul motivației/ cauzelor, 

astfel că este dificil de separat numărul de cazuri de violență bazată pe gen din totalul de 

cazuri de bullying. Totuși aceste cazuri sunt discutate la nivelul întâlnirilor metodice la care 

participă consilierii școlari. De asemenea, cu privire la comisiile mixte care se formează la 

nivelul școlii pentru a preveni și gestiona cazurile de bullying, opinia experților din instituțiile 

de educație este că performanța comisiilor este greu de evaluat. Potrivit actorilor instituționali 

intervievați, performanța acestor comisii trebuie analizată în contextul programului încărcat și 

a multitudinii de activități administrative, separate de cele de predare, pe care trebuie să le 

desfășoare cadrele didactice, precum și de reticența unora dintre aceștia față de subiecte 

conexe violenței care sunt considerate sensibile. Principiul care guvernează însă gestionarea 

cazurilor de violență, în general, rămâne descentralizarea, astfel că în puține situații cazurile 

 
30Ordinul ministrului educației nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 și ale pct. 6^1 din anexa la Legea educației naționale nr. 
1/2011, art. 5(3) https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226679  

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226679
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de violență, incluzându-le pe cele de VBG, ajung să fie gestionate de inspectoratele școlare. 

Acestea pot interveni pentru gestionarea cazurilor cu privire la care sunt contactați direct, 

cadrul lor de intervenție, fiind stabilit și prin „Planul național comun de acțiune pentru creșterea 

gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în 

incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar”. Inspectoratele, de 

asemenea, centralizează date despre situațiile de discriminare și despre formele de violență, 

între care nu este însă inclusă VBG. Această centralizare se face pe baza raportărilor 

semestriale pe care le realizează școlile utilizând o serie de descriptori și criterii predefinite. 

În lipsa colectării datelor despre VBG de unitățile de învățământ și inspectorate școlare, în 

mod evident, nici Ministerul Educației nu centralizează date și cunoaște adevărata dimensiune 

a VBG în mediul școlar, așa cum este confirmat și în cadrul activității de cercetare calitativă. 

Legea nr. 217/2003 este mai ales importantă pentru că oferă cadrul de definire și 

acțiune cu privire la violența domestică. După cum arătam în primul capitol, între violența 

bazată pe gen și violența domestică există o legătură strânsă, iar nu o suprapunere. Conform 

legii sus-menționate, violența domestică se referă la: 

 

orice inacțiune sau acțiune intenționată de violență fizică, sexuală, psihologică, economică, 

socială, spirituală sau cibernetică, care se produce în mediul familial sau domestic ori între 

soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul 

locuiește sau a locuit împreună cu victima31.  

 

Violența domestică face, în primul rând, referire la mediul și relațiile în cadrul cărora 

diferitele forme de violență se pot produce, anume în mediul familial sau domestic, între diferiții 

membrii ai familiei sau soți/ foști soți. Violența bazată pe gen face, mai degrabă, referire la 

motivația care stă la baza actului de violență, apartenența la un anume gen, căruia i se atribuie 

un set de roluri pe baza unor stereotipuri și prejudecăți. În înțelesul pe care legea îl atribuie 

violenței domestice intră următoarele forme de manifestare:, așa cum atrăgeam atenția și în 

sub-capitolul anterior: violența verbală, violența psihologică, violența sexuală, violența 

economică, violența socială, violența spirituală și violența cibernetică. Toate acestea pot, deci, 

fi subsumate și violenței bazate pe gen mai cu seamă pentru că în context domestic, în 

conformitate cu datele și opiniile specialiștilor care gestionează aceste cazuri, cele mai multe 

de acte de violență au loc între soți, iar victima este aproape întotdeauna femeia. La nivel 

central, un parteneriat intra-instituțional pentru testarea și implementarea politicilor în 

domeniul intervenției în cazuri de violență domestică este stabilit între ANES și Ministerul 

Sănătății. Acesta din urmă participă alături de ANES la elaborarea raportărilor periodice 

aferente Convenției pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor 

(CEDAW), ratificată de România în 1982, și ia parte la întâlnirile GREVIO instituit de Consiliul 

Europei pentru implementarea Convenției de la Istanbul. Totodată, ANES și Ministerul 

Sănătății colaborează la implementarea măsurilor convențiilor la care România este parte cu 

 
31Legea nr. 217/ 2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice 
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/44014 , art.3  

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/44014
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privire la înființarea de centre de criză și asigurarea serviciilor medico-legale și de asistență 

post-traumatică pentru victime. 

Responsabilitățile instituționale de la firul ierbii în cazurile de violență domestică aparțin 

serviciilor publice de asistență socială (SPAS) și direcțiilor generale de asistență socială și 

protecția copilului (DGASPC) în conformitate cu articolul 51 din Legea nr. 217 și a Ordinului 

ministrului muncii nr. 2.525/2018 prin care a fost adoptată „Procedura pentru intervenția de 

urgență în cazurile de violență domestică”. Astfel, intervenția în regim de urgență implică de 

la evaluarea inițială, preluarea și transportul victimei la o unitate sanitară, sesizarea organelor 

de cercetare penală, sesizarea organelor competente pentru emiterea unui ordin de protecție, 

urmând ca DGASPC să preia managementul de caz. Acest lucru presupune evaluarea cazului 

și stabilirea unui plan de intervenție și recuperare, asigurarea consilierii psiho-emoționale, 

consiliere cu privire la drepturile victimelor, consilierea agresorilor, monitorizarea cazurilor și 

raportare. Acestea pot asigura protecția victimelor prin relocarea în centre specializate de 

criză, acolo unde direcția are în subordine astfel de unități. De exemplu, la nivelul DGASPC 

București funcționează 2 astfel de centre și, de asemenea, asigură preluarea victimei de către 

o echipă mobilă, consilierea ei pentru obținerea ordinului de protecție și chiar decontarea 

costului certificatului medico-legal. DGASPC pune, de asemenea, la dispoziție numere 

speciale de urgență la nivel județean în vederea intervenției la fața locului. Intervențiile au loc 

în baza unor colaborări cu inspectoratele județene de poliție, poliția locală, direcțiile de 

sănătate publică, inspectoratele școlare județene etc în funcție de tipologia cazului. 

Cu privire la aspectele subiective ale activității direcțiilor, specialiștii atrag atenția că 

cele mai multe dintre victimele violenței domestice femei care sunt găzduite temporar în 

adăposturi aleg să se întoarcă la agresor de cele mai multe ori. Femeile care accesează 

serviciile de protecție socială sunt de obicei fără studii, provenite din sistemul de protecție 

socială și aproape întotdeauna dependente financiar de agresori. De asemenea, în timpul 

interviurilor cu actorii instituționali a fost atras atenția că victima are nevoie de aproximativ 3 

ani de susținere pentru reintegrare socială și economică. Cu privire la cazurile de violență 

domestică, DGASPC colectează date și le raportează inclusiv către ANES. De altfel, parte 

dintre direcțiile de protecție socială au menționat colaborarea cu ANES în programul „Sprijin 

pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” prin care se dorește 

îmbunătățirea capacității de intervenție în cazurile de violență domestică, inclusiv prin 

înființarea unor centre de criză. Colaborări între ANES și direcțiile de asistență socială s-au 

realizat și pe alte proiecte prin care au fost create locuințe protejate grupuri de sprijin pentru 

suport psihologic și cabinete de consiliere vocațională.  

În ceea ce privește cazurile de violență împotriva copilului asupra cărora intervine 

DGASPC, raportarea se face și către Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilități Copii și Adopții (ANDPDCA), dar acesta nu include criterii de încadrare a cazurilor 

referitoare la VBG. Între cele 3 instituții: DGASPC ANES, ANDPDCA există diferite relații de 

colaborare, atât în ceea ce privește raportarea cazurilor (în situațiile de violență domestică în 

care sunt implicați copiii, fie ca martori, fie ca victime), cât și în materia conceperii strategiilor 

și planurilor de acțiuni instituționale, fără ca atribuțiile lor să se suprapună. Toate cele trei 

instituții îndeplinesc diferite roluri în sistemul de prevenție, de la monitorizarea campaniilor 
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derulate în școli sau comunitate și până la implicarea efectivă în astfel de activități ca parte a 

unor proiecte și parteneriate. Un astfel de exemplu vine din partea DGASPC Sector 6 care s-

a implicat în activități de educare adresate elevilor din școlile din sector. Concomitent, proiecte 

similare în unități de învățământ sunt derulate și de servicii specializate din cadrul primăriilor, 

cu sau fără sprijinul organizațiilor neguvernamentale.  

Ca parte a discuțiilor avute cu actorii instituționali, parteneriate extra-instituționale au 

fost întotdeauna menționate ca o oportunitate. Acestea completează protocoalele de 

colaborare interinstituționale utilizate, mai degrabă, pentru coordonarea intervenției. 

Parteneriatele extra-instituționale se încheie cel mai adesea cu organizații neguvernamentale 

pentru implementarea unor proiecte de educare și prevenție, finanțate prin granturi și 

sponsorizări. Printre partenerii uzuali au fost menționați: Romanian Women's LOBBY, Centrul 

Filia, Sexul vs Barza, Salvați Copiii și UNICEF, mai ales la nivel central pentru zona de strategii 

și politici guvernamentale, iar Asis, Anais, Ajungem Mari pentru activități la firul ierbii care 

implică centre de criză alternative și voluntari. De asemenea, a fost subliniată deschiderea pe 

care fiecare dintre instituțiile implicate în cercetare o au față de ideea parteneriatului ca mijloc 

de a face schimb de bune practici, dar și de a compensa prin resurse complementare nevoile 

de la nivelul instituțiilor pentru implementarea programelor. 

 

 

3.4. Planuri și strategii viitoare 
 

Ca parte a viitoarei agende instituționale a ANES regăsim programe menite să vină în 

sprijinul femeilor, victime ale violenței, anume un program național de consiliere juridică 

(adresat femeilor din medii dezavantajate care au nevoie de îndrumare în situații precum 

divorțul, obținerea custodiei etc), un program de sprijinire a femeilor pentru remedierea 

efectelor violenței printr-un sistem de vouchere care să acopere intervenții stomatologice, 

estetice, securizarea locuinței, schimbarea locuinței. Este, de asemenea, vizat un program 

care să asigure găzduirea agresorilor evacuați pentru a evita reîntoarcerea în locuință, care 

să cuprindă și servicii de consiliere pentru aceștia. Liniile de finanțare dedicate organizațiilor 

neguvernamentale care au activitate în domeniul ANES sau acordă sprijin instituției reprezintă 

o inițiativă aflată, de asemenea, în discuție la nivelul Agenției. Amplificarea parteneriatelor 

interinstituționale, dar și cu organizații ale societății civile a fost menționată în interviurile cu 

reprezentanții Agenției, inclusiv un viitor potențial parteneriat cu Ministerul Comunicațiilor în 

vederea implementării unor măsuri legate de digitalizare și de prevenirea violenței cibernetice. 

Cu privire la sustenabilitatea demersurilor deja începute, ANES va continua să coordoneze 

implementarea Convenției de la Istanbul și Convenției cu privire la eliminarea tuturor formelor 

de discriminare împotriva femeilor, precum și a strategiilor naționale în domeniul egalității de 

șanse, prevenirii și combaterii violenței domestice și a celei sexuale. ANES urmărește să 

continue campaniile de informare și conștientizare inclusiv prin comunicarea regulată prin 

intermediul rețelelor de socializare a datelor statistice cu privire la violența domestică și 
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pârghiile pe care potențialele victime le au pentru a raporta, în special linia telefonică de 

urgență dedicată 

La nivelul sistemului de educație, ca parte a implementării Convenției de la Istanbul, 

definirea VBG și a politicii VBG în context școlar pentru a fi comprehensivă la nivelul tuturor 

categoriilor de actori școlari se află lista de priorități a Ministerului Educației cu privire la acest 

subiect. După cum precizam anterior, la nivelul Ministerului Educației a început atât procesul 

de redefinire curriculară, cât și cel de a implementa obligația legală ca în fiecare organizație, 

inclusiv școală să se regăsească un responsabil de asigurarea egalității de șanse. Procesul 

de definire a fișei postului și de formare a cadrelor didactice este derulat cu sprijinul ANES. 

Având în vedere că un cadru didactic urmează a prelua aceste responsabilități în fiecare 

școală, a fost subliniat următorul aspect: „într-un an de zile ce ne-am dori este să ajungem la 

o fișă a postului clară, să facem cât mai multe formări în teritoriu și în toamna următoare să 

își poată prelua în mod serios atribuțiile și să fie degrevați de o parte din numărul de ore pentru 

a putea să facă treaba asta cu seriozitate și nu doar să fie o tinichea în plus care de fapt nu 

duce la nimic palpabil în unitatea de învățământ”. În schimb, la nivelul inspectoratelor școlare 

județene se urmărește atragerea personalului cu studii specifice în domeniul egalității de 

șanse. Din perspectiva intervenției strategice, dezideratul rămâne descentralizarea și deci, 

posibilitatea școlilor de a-și decide și implementa propriile instrumente de prevenire și 

combatere a VBG, adaptate la nevoile proprii, pe baza unor instrumente standardizate, dar 

flexibile puse la dispoziție la nivel central. Concomitent, la nivelul Ministerului Educației se 

lucrează la o serie de inițiative menite să combată violența împotriva copilului cu sprijin din 

partea școlilor. Aceste inițiative presupun înființarea de compartimente care asigură suport 

psiho-emoțional în care să se regăsească psihologi, precum și parteneriate cu Colegiul 

Psihologilor și Colegiul Național al Asistenților Sociali care să asigure prin intermediul Caselor 

Corpului Didactic formare profesorilor pentru a identifica cazurile de violență sau neglijență 

din partea părinților și pentru a cunoaște ce pârghii de intervenție au la dispoziție. De 

asemenea, pe agendă se află și o inițiativă de prevenție și diminuarea a abandonului școlar 

prin înființarea unor comisii mixte care să se reunească la nivelul școlii cu scopul de a facilita 

comunicarea între actori locali precum: personalul din unitățile de învățământ, asistenții sociali 

și comunitari, poliția școlară. Această comisie, ar putea astfel acoperi și nevoile în ceea ce 

privește violența și VBG, conform actorilor instituționali, însă nu a fost definit cu claritate felul 

în care între aceste comisii și cele anti-bullying există suprapuneri de competențe. 

Nu în ultimul rând, o oportunitate vine dinspre Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 2030 (SNDD). În afara inițiativelor ANES și ME, Secretariatul General al 

Guvernului prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă colaborează cu Institutul Național 

de Statistică, organizații ale societății civile și specialiști din diferite domenii pentru 

implementarea SNDD. Aceasta a fost elaborată ca răspuns la angajamentul României de a 

implementa Agenda 2030 a ONU care include o serie de Obiective de Dezvoltare Durabilă 

(ODD), printre care și ODD 5 Egalitate de gen. Conform SNDD, în vederea atingerii 

obiectivului 5 printre țintele cu orizont 2030 se numără și : „Eliminarea tuturor formelor de 

violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice și private, inclusiv a traficului, exploatării 
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sexuale și a altor tipuri de exploatare”32. În vederea implementării strategiei, la nivelul 

Secretariatului General al Guvernului se lucrează în prezent la elaborarea Planului Național 

pentru Implementarea SNDD care va trasa măsuri concrete în legătură cu ODD5, și deci, 

implicit cu privire la VBG. Până la acel moment, în cadrul proiectului „România Durabilă – 

Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru 

Dezvoltarea Durabilă a României 2030”, INS a lansat un set de indicatori naționali de 

dezvoltare durabilă care a fost validat în luna februarie 2022, de către Consiliul Consultativ 

pentru Dezvoltare Durabilă. Scopul acestor indicatori este de a sprijini monitorizarea 

progresului în atingerea țintelor 2030 ale SNDD33. Astfel, în vederea monitorizării țintei cu 

privire la eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, INS colectează 

date specifice segregate pe macroregiuni și macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe, 

sexe, categorii de vârstă, tipul serviciilor sociale acordate, tipul violenței cu privire la victimele 

violenței domestice și victimele supuse traficului de persoane. În vederea implementării 

obiectivului 5, la nivelul discuțiilor purtate cu un reprezentant al DDD, nu a fost însă menționată 

o colaborare efectivă cu ANES, dar există o astfel de colaborare cu Ministerul Educației și 

specialiști din mediul universitar.  

 
32 Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-
2030.pdf, p.44 
33 https://insse.ro/cms/ro/content/poca  

https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://insse.ro/cms/ro/content/poca
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4. Rezultatele cercetării: analiza datelor 
 

 

4.1. Rezultatele cercetării calitative (interviuri, focus grupuri) 
 

 

4.1.1. Percepții, opinii, cunoștințe și practici despre VBG în rândul factorilor 

decizionali și actorilor instituționali 

 

Percepția asupra violenței bazate pe gen în rândul actorilor instituționali este 

fundamentată atât pe datele obiective la care au acces cu privire la mediile în care se produce 

violența, în general, în mediul familial, la școală, în comunitate, cât și pe baza unor experiențe 

subiective de interacțiune cu respectivele medii, victime sau agresori. O parte dintre 

concluziile cu privire la aceste percepții indică faptul că imaginea pe care actorii instituționali 

o au cu privire la VBG este foarte eterogenă. Diferențele de percepție se conturează în funcție 

de rolul actorilor (dacă aceștia sunt implicați în procese de intervenție sau monitorizare a 

cazurilor de violență sau dacă acționează la nivel decizional și în proiectarea politicilor publice 

în domeniu), de nivelul la care se implică (central, la firul ierbii sau în domeniul cercetării), dar 

și în funcție domeniul în care activează (în protecție socială, educație, cercetare, administrație 

publică). În primul rând, există o opoziție între diferitele percepții asupra motivației care 

generează violența. O parte dintre actorii instituționali consideră că violența este în mai puține 

rânduri motivată de apartenența la gen și mai mult de istoricul personal al agresorilor și de 

expunerea lor la violență ca victime. Acest argument se întemeiază pe ideea că abuzații sunt 

sau vor deveni abuzatori, de aceea le este dificil să recunoască atât statutul de agresor, cât 

și faptul că în trecut au fost supuși unui abuz. Astfel, în această paradigmă, genul este o 

motivație colaterală pentru că agresorul își manifestă comportamentul agresiv asupra celor 

considerați mai slabi, indiferent de sex. În mediul școlar, în particular, o parte a celor 

intervievați susțin că VBG nu pare să existe, iar motivațiile pentru agresiune sunt diferite. 

Totuși, este recunoscut faptul că este dificil de decelat motivația genului în cazurile de bullying 

în lipsa unor cercetări mai aprofundate. Pe de altă parte, o altă categorie de actori instituționali 

consideră că există o sub-raportare fenomenului VBG care ar fi întreținut de modele culturale. 

Întrebați cu privire la stereotipurile care stau la baza VBG, explicațiile au fost diverse: de la 

rolurile care în mod tradițional sunt atribuite femeilor și bărbaților și până la modul cultural în 

care se realizează educația fetelor și cea a băieților. Pentru cazul din urmă, cauza este 

atribuită tot stereotipurilor de gen, anume că băieții ar fi tratați cu mai mare severitate și lipsă 

de empatie în raport cu fetele care, de pildă, nu vor fi pedepsite pentru că plâng sau au 
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comportamente care le exprimă vulnerabilitatea. A fost subliniat faptul că în rândul băieților se 

regăsesc mai multe cazuri de neglijare și abuz neraportate, în schimb, fetele primesc mai 

multe informații și comunică mai mult despre riscul abuzurilor, inclusiv sexual.  

Mai multe opinii cu privire la VBG au fost exprimate cu referire la diferențele de mediu. 

Și în acest caz, percepțiile actorilor instituționali sunt eterogene. Pe de-o parte, unii dintre 

experți consideră că în mediul rural părinții sunt mai puțin pregătiți sau sunt mai rezervați în a 

le vorbi copiilor despre violență și mai cu seamă despre acele forme care sunt considerate 

tabu, precum violența sexuală. Acesta ar fi motivul identificat de unii dintre cei intervievați, 

pentru care satele românești au devenit „bazinul traficanților de persoane”, traficanți care 

exploatează vulnerabilitățile sociale (abandonul familial al părinților care pleacă la muncă în 

străinătate, dorința fetelor de a se îndepărta de casă din cauza sărăciei) și accesul și nivelul 

mai redus de educație. La polul opus, există un alt tip de percepție, faptul că în mediul rural 

nu există o presiune socială la fel de mare de a ascunde violența, implicit VBG, mai ales 

manifestată fizic, precum se întâmplă în mediul urban. Din contră, în mediul rural s-ar interveni 

mai ușor pentru că există un nivel mai mare de transparență la nivelul comunității. În schimb, 

ceea ce au afirmat mai mulți participanți la interviu este că la nivel urban există un tip de 

violență psihologică mai ales în rândul persoanelor mai instruite. Diferența între centru și 

periferii este exprimată astfel: „în urban violența este mai degrabă psihologică și simbolică, în 

rural este fizică”.  

Există, așadar, opinii comune cu privire la capcana pe care statutul social o poate 

reprezenta atunci când ne raportăm la VBG, anume faptul că statutul victimei este în mod 

eronat limitat la cel al femeilor cu un nivel redus de educație, dependente economic de agresor 

și aparținând unor medii defavorizate. De fapt, experții atrag atenția că și femeile cu un statut 

social și un nivel de educație ridicate pot suferi de pe urma VBG, însă o fac în tăcere. Acestea 

evită să vorbească despre violența domestică, de multe ori acceptă comportamentul abuziv 

până în ultima clipă pentru că percep recunoașterea violenței ca pe o știrbire a demnității. O 

explicație invocată pentru acest fapt este că unele forme de violență sunt acceptate de 

societate și transcend chiar și diferențele de statut socio-economic, precum agresiunea fizică 

sau psihologică care este tolerată în doze mici și nu este asociată violenței. 

În continuare, în directă legătură cu subiectul tolerării agresiunii în doze mici, dar în 

relație cu mediul școlar, există percepții exprimate de unii actorii instituționali că programa de 

la unele discipline aduce VBG la nivelul de normalitate și acceptare în loc să abordeze critic. 

Exemplul oferit este cel al operelor literare care sunt studiate în afara contextului social: „felul 

în care este concepută programa școlară, nu numai că nu combate violență bazată pe gen, 

ba chiar o duce la un nivel de normalitate, de acceptare. Mă gândesc la operele literare care 

sunt studiate, unde violență de gen este prezența, însă nu este criticată, nu este pusă în 

context social, pentru a fi discutată și analizată și eventual combătută, ci este analizată pur și 

simplu din punct de vedere literar, ceea ce mi se pare o mare greșeală din punct de vedere 

educativ”. Jocurile video și alte produse media sunt, de asemenea, indicate drept factori care 

întrețin stereotipurile de gen sau instigă la comportamente violente, fie ele doar simbolice, 

dacă nu chiar fizice.  
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Un capitol important din discuțiile cu actorii instituționali l-a reprezentat evidențierea 

nevoilor și a barierelor pe care aceștia le întâmpină în activitatea proprie, cât și percepția lor 

asupra abordării viitoare a problematicii VBG. În primul rând, unii dintre actorii instituționali au 

atras atenția că VBG încă nu este privită ca o problemă în mod general în comunitate și încă 

asistăm la scenarii în care unele forme de violență, inclusiv simbolică, sunt tolerate. Un astfel 

de exemplu a fost oferit cu privire la stereotipurile legate de divorț care implică sacrificiul de 

dragul copiilor, rușinea asociată divorțului, speranța că situația se va îmbunătăți. La rândul lor, 

consilierii școlari acuză în unele cazuri o disonanță între abordarea din mediul școlar și cea 

din carul familial asupra unor subiecte precum genul, discriminarea, educația sexuală. În alte 

cazuri, reticența cu privire la aceste subiecte este împărtășită atât de părinți, cât și de cadrele 

didactice. În ciuda materialelor de informare, experții atrag atenția că la firul ierbii persistă 

mentalitățile învechite, agresive și marcate de stereotipuri în raport cu fetele, mai ales în 

comunitățile roma tradiționale. Pe lângă stereotipurile asociate fiecărui sex, persistă și cazuri 

de violență intragen care are inclusiv motivații asociate stereotipurilor de gen, mai ales în 

rândul fetelor. Acei experți intervievați care au precizat existența VBG intragen, arată că în 

cazul băieților, violența este mai ușor observabilă și explicită, în timp ce în cazul fetelor 

fenomenul este de finețe (mesaje ofensatoare, denigratoare, violență psihologică). O 

problemă serioasă semnalată dinspre sistemul de asistență socială o reprezintă persistența 

prejudecăților cu privire la VBG și în rândul personalului din poliție care „nu consideră o palmă 

ceva grav”. Și alți actori instituționali au semnalat această problemă, punând-o pe seama 

„masculinizării instituțiilor” care interferează cu modalitatea de intervenție, astfel că asistăm la 

sancțiunea pentru tulburarea liniștii publice îndreptate împotriva victimei violenței domestice. 

Prejudecățile la nivelul autorităților sunt de natură să diminueze semnificativ combaterea 

fenomenului și să scadă încrederea victimelor în intervenția instituțională. În timpul interviurilor 

a fost întărit faptul că intervenția poliției trebuie să fie mai serioasă astfel încât să transmită și 

un exemplu pentru că altfel, „multora nu le este teamă de sancțiune”. 

În al doilea rând, a fost subliniat faptul că pentru stoparea violenței și implicit a VBG 

sunt necesare campanii de conștientizare despre tipurile de violență în mediul școlar. Pentru 

aceasta, s-a specificat faptul că elevii trebuie să beneficieze de educație despre relațiile 

parteneriale, iar fetele trebuie să știe cum să nu se lasă umilite, șantajate sau hărțuite. A fost 

recomandată educarea pentru a cunoaște și a recunoaște metoda „loverboy”, preferată din ce 

în ce mai mult de traficanții de persoane. O parte a experților au arătat că trebuie luată în 

considerare analiza conținuturilor școlare din perspectiva egalității de șanse, demers care 

conform Ministerului Educației a început deja în cadrul comisiei GREVIO. Potrivit unora dintre 

experții prezenți la interviu, demersul nu este unul nou, Institutul de Științe ale Educației 

elaborând în urmă cu peste un deceniu o serie de ghiduri dedicate cadrelor didactice care 

doreau să își regândească conținuturile predate dintr-o perspectivă care ținea seama de 

egalitatea de gen: „Îmi aduc aminte că a fost și un compendiu pe managementului școlii și pe 

managementul clasei care evidenția modul în care perspectiva aceasta de gen poate fi 

abordată (...) am mai avut un compendiu care viza analiza și evaluarea manualelor școlare 

din această perspectivă (...)”. Reacțiile cadrelor didactice au fost, de asemenea, rezumate 

astfel: „la început profesorii spuneau, <<păi da eu sunt profesor de matematică n-am cum să 

abordez tema aceasta>> sau <<la mine la zona aceasta de științe, fizică, chimie tema aceasta 
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nu poate fi abordată>>”. O parte a actorilor instituționali consideră că tematica egalității de 

șanse este considerată transversală și ar putea fi abordată de orice disciplină. Pe de altă 

parte, a fost precizat că tematica VBG poate, în egală măsură, să fie preluată în cadrul unui 

opțional, dar este recomandată identificarea vârstei celei mai potrivite pentru astfel de 

conținut. Totodată, părinții au fost indicați ca potențiali beneficiarii programelor de educație 

pentru prevenirea VBG. O nevoie care nu a atins însă consensul printre actorii instituționali 

este introducerea planificării familiale și a educației sexuale în curriculumul școlar.  

În al treilea rând, în ceea ce privește gestionarea cazurilor de violență, în general, de 

VBG în particular, barierele și nevoile sunt diferite în funcție de mediul de intervenție. La nivelul 

școlii, a fost semnalată necesitatea ca echipele multidisciplinare să includă și alți specialiști: 

mediator școlar, asistent social etc în funcție de nevoile fiecărei școli. Nevoia cadrelor 

didactice este de a primi modele de intervenție, anume, cele mai bune modalități de acțiune 

când se confruntă cu situații de VBG și violență.  

La nivelul instituțiilor cu atribuții de protecție socială, au fost identificate numeroase 

nevoi și probleme. Prima dintre ele este lipsa resurselor, atât umane, cât și materiale. 

Paradoxul deficitului de resursă umană specializată îl reprezintă nemulțumirea față de 

modalitățile prin care se realizează angajările din sistemul e protecție socială (astfel încât 

personalul este compus și din angajați fără vocație, pregătire specifică sau competențe, 

admiși pe baza unor probe neadaptate) și interesul limitat față de instituirea unor programe 

de practică specializată pentru studenți la nivelul direcțiilor. În ceea ce privește resursele 

materiale, principala nevoie și o solicitare comună din partea mai multor categorii de actori 

instituționali este instituirea de noi centre de criză pentru victimele violenței domestice. Tot 

instituțiile cu rol de intervenție acuză că se confruntă cu o lipsă generalizată de încredere din 

partea beneficiarilor care îi asociază cu niște funcționari care nu le pot oferi o protecție 

efectivă. Motivul invocat este birocrația excesivă care interferează în mod negativ cu 

activitatea de teren care ar trebui, în principal, să se axeze pe nevoile beneficiarilor. 

Colaborările interinstituționale sunt, de asemenea, percepute ca greoaie. Este acuzată lipsa 

comunicării între părți și necunoașterea reciprocă a atribuțiilor și a cadrului normativ de 

referință pentru facilitarea intervenției. Grupurile de lucru și echipele multidisciplinare sunt 

percepute ca binevenite, dar principala problemă semnalată în legătură cu acestea este 

dificultatea cu care se derulează etapele procedurale de la nivelul fiecărei instituții, care 

afectează promptitudinea cu care se face intervenția. În plus, sunt situații în care se așteaptă 

sprijin extern din partea ONG-urilor pentru a facilita comunicarea între instituții. Schimbul de 

bune practicii nu se face nici el în sistem organizat, instituțional, astfel că unii asistenți sociali 

recunosc că apelează la sprijin prin intermediul rețelelor informale, relațiilor personale pe care 

le-au dezvoltat în timp cu alți asistenți.  

O problemă de natură instituțională a fost semnalată de cei mai mulți dintre cei prezenți 

la interviuri, anume lipsa de sustenabilitate a programelor și a parteneriatelor pe fondul 

instabilității guvernamentale care aduce cu sine nu doar schimbări de viziune strategică, ci și 

schimbări masive de personal în poziții de decizie. Astfel, programe începute nu sunt duse la 

bun sfârșit pentru că oamenii cheie sunt mutați sau își schimbă responsabilitățile inițiale pe 

fondul reorganizărilor instituționale multiple. Lipsa digitalizării care să înlesnească circuitul 
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instituțional al documentelor a fost, de asemenea, menționată ca problemă instituțională 

sistemică. 

În al patrulea rând, ceea ce privește raportarea, a fost atrasă atenția asupra dificultății 

de a separa violența bazată pe gen, care are ca vector cauza/ motivația agresiunii, de sistemul 

actual de raportare a cazurilor de violență, cel puțin de la nivelul școlii, axat pe modul de 

manifestare a violenței. Specialiștii semnalează că noutatea conceptului de violență bazată 

pe gen implică o perioadă de transpunere și operaționalizare a lui. Înainte de a vorbi despre 

diminuarea fenomenului trebuie cunoscută natura lui în România și trebuie măsurat, iar pentru 

a fi măsurat este nevoie o definiție adaptată contextului autohton și de un mecanism clar bazat 

pe criterii și tipuri de date eligibile pentru a fi măsurate: „Din punct de vedere al politicilor cred 

că cel mai fezabil lucru pe care l-am și discutat într-o comisie la Parlament care se ocupă de 

implementarea Convenției de la Istanbul ar fi să stabilim niște norme și să definim foarte clar 

ce înseamnă în sistemul de învățământ violență bazată pe gen, iar apoi să punem la punct un 

instrument simplu prin care să fie semnalate evenimentele unde se presupune că ar fi vorba 

de violență bazată pe gen, fie între profesori înșiși, fie între profesori și elevi, fie între elevi 

înșiși, fiindcă nu avem în momentul de față o idee foarte clară la nivel de angajați ai sistemului, 

ce înseamnă violența bazată pe gen”. 

Nu în ultimul rând, au fost identificate bariere și cu privire la campaniile de informare 

și acțiunile de conștientizare. Riscul identificat este acela al ducerii derizoriu a subiectului dacă 

aceste campanii nu sunt însoțite de modelarea unor atitudini și comportamente sociale, altfel 

spus, de educare. În plus, a fost semnalată și problema formalismului cu care unele dintre 

cadrele didactice se raportează la aceste probleme. O parte dintre profesori sunt motivați de 

primirea de diplome și adeverințe după participarea la inițiative de conștientizare, fără a fi 

neapărat interesați de cunoștințele și aptitudinile reale dobândite. 

 

 

4.1.2. Percepții, opinii, cunoștințe, practici și valori cu privire la VBG în mediul 

școlar 
 

A. Percepții despre VBG 

Percepțiile elevilor despre VBG  

Percepțiile elevilor despre VBG sunt diferite. Există elevi care mărturisesc că „sunt 

nefamiliari cu acest domeniu”, dar și elevi care au experimentat sau au asistat la acest 

fenomen în diverse roluri (martor, victimă). Întrebați unde au văzut prima dată un act de 

violență bazată pe gen, elevii au avut următoarele experiențe: „în școală a fost prima dată”, 

„prima oară când am auzit de VBG, am auzit la știri”, „la televizor”, „la vecini”. Conform 

grupurilor de elevi, contactul cu acest fenomen este facilitat de industria media (TV, știri etc.) 

dar este experimentat și în școală, comunitate, fie fizică, fie online. Tinerii se simt umiliți, 
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singuri și neajutorați, revoltați, înfricoșați când sunt expuși la acte de violență bazată pe gen, 

fie că ele au loc în școală, fie în afara acesteia. 

 Din observațiile tinerilor, predominant fetele sunt victime iar agresiunea se întâmplă 

mai des din partea unui băiat, deși nu este exclusă nici posibilitatea ca agresiunea să fie făcută 

și de o altă fată. Nemulțumirea declarată a tinerilor este dată și de persistența fenomenului 

VBG în ciuda conștientizării mentalităților care au evoluat în ceea ce le privește pe fete/ femei: 

„nu este drept să abuzezi sau să hărțuiești o femeie tocmai pe motivul că este neajutorată 

sau... în baza unor lucruri care nu mai au... nu mai reprezintă nimic în societatea de astăzi, 

având în vedere că femeile au drepturi și s-au dezvoltat lucrurile.” Intrați în rolul de martor într-

o situație de violență bazată pe gen, tinerii au reacții diferite: 

- unii dintre ei spun că nu pot face nimic, că sunt neputincioși sau preferă să nu-și atragă alte 

probleme: ”eu personal de foarte multe ori am preferat să nu mă bag tocmai pentru a nu intra 

în probleme, să nu-mi poarte pică persoanele respective.”  

- alții caută un rol de mediere și suport moral și psihic pentru victimă: ”am încercat să încurajez 

moral și psihic persoana respectivă și să găsim o cale de mijloc pentru a rezolva situația. ”  

- alții intervin direct, apreciind că au avut și ei cândva nevoie să fie ajutați ca victime ale VBG, 

acest lucru neîntâmplându-se sau că scena la care asistă implică pe cineva mai mic de vârstă 

care are nevoie de protecție. 

 De asemenea, tinerii cred că acest lucru ar fi mai degrabă de competența autorităților 

pentru a rezolva mai ușor lucrurile și accentuează prevenția VBG: „mai bine prevenim decât 

să ne băgăm și noi în bătaie”. 

 

Percepțiile părinților despre VBG 

Percepția părinților despre violență și despre VBG și implicațiile ei în dezvoltarea 

copiilor lor este că s-a ajuns  ca responsabilitatea să fie transferată de la părinți la cadrele 

didactice, de la familie la școală și invers, fără a exista o abordare integratoare. Deși se spun 

multe despre violență, rămâne în continuare „un fenomen necunoscut care provoacă spaima 

în mediul școlar”. Părinții cred că una este „să fii bun la teorie” și alta este practica,  intervenția, 

acțiunea de a înlătura consecințele violenței în mediul școlar. Metaforic, un părinte vede 

fenomenul ca pe  „o butelie de gaz care riscă să explodeze și oamenii nu știu să o gestioneze 

la nivel de școală”. Responsabilitatea legată de siguranța copiilor în mediul școlar este 

aruncată de la de la unii la alții, neasumată, ca atare ei cred că încă „nu știm să lucrăm coerent 

cu acest fenomen”. Concluzia finală este că în cazul în care intervenția apare, nu este 

calibrată, nu este privită contextual, ci este judicativă, punitivă, nu este armonizată cu aspectul 

transformațional  sau recuperator al educației. Ca atare, „școala furnizează niște informații dar 

acestea nu oferă un sentiment de siguranță educațională”. De aici se înțelege că un climat 

școlar care nu este sigur, este un motiv de stres și pentru părinți și pentru copii lor. 
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 Un alt aspect legat de percepția influenței educative a părinților comparativ cu influența 

școlii este cel legat de posibilitatea de a aloca timp pentru copii. Părinții cred că au foarte puțin 

timp liber, de aceea școala ar trebui să fie responsabilul principal legat de educație, inclusiv 

de cea centrată pe VBG.  

 

Percepțiile cadrelor didactice despre VBG  

Cadrele didactice fac o observație asupra caracterului volatil al VBG, părerea lor este 

că acest tip de violență este intricată cu „bullying-ul, violența verbală, violență fizică etc”. 

Profesorii cred că VBG se diluează acolo deoarece „se ating”. O interpretare dată de cadrele 

didactice raportat la acest aspect este cea a unor „modele care încă există la nivelul adulților  

și care încă sunt perpetuate, care provoacă adultul să abordeze și niște zone care sunt 

sensibile: educația de gen merge mână în mână și cu identitatea de gen și cu identitatea 

sexuală. La școală ele sunt disipate în alte forme de violență, fiind destul de greu de identificat 

violența pe baza genului.” 

 Cadrele didactice cred că „se face diferența între fete și băieți adică ce e rușinos pentru 

fete e uneori o mândrie pentru băieți, ceea ce nu e în regulă pentru că avem aceleași drepturi”. 

Profesorii pun în discuție drepturile și obligații ca strâns conectate atât pentru fete cât și pentru 

băieți: „o dată ce avem aceleași obligații cred că avem și aceleași drepturi”. Un alt aspect 

subliniat este relația cu părinții în ceea ce privește prevenția. Cadrele didactice apreciază că 

părinții ar trebui să se implice mai mult în prevenție și controlul copiilor lor: „familia să 

controleze mai mult, să știe mai mult despre ceea ce fac copii și să prevenim”.  

 O perspectivă interesantă este aceea a aplatizării actelor de agresivitate față de fete 

sau față de băieți, nu genul fiind cauza lor ci raportarea la modele sociale. „Eu nu am constatat 

o diferențiere din acest punct de vedere”, spune un profesor. Ceea ce determină aceste 

comportamente sunt portretele, trăsăturile de personalitate ale tinerilor. Cadrele didactice 

apreciază că apropierea sau depărtarea unui tânăr de un model social actual valorizat, 

predispune la violență și nu neapărat genul. O categorie vulnerabilă este cea a copiilor care 

sunt complianți la reguli, a celor timizi, „cei care au anumite dificultăți cu care se confruntă fie 

în plan emoțional, fie în plan academic, copiii care au rezultate de nivel mai ridicat”. Pentru 

aceste categorii nu se ține cont dacă persoana este fată sau băiat, ei pot fi excluși din grupuri, 

spun profesorii. 

 Cadrele didactice au și percepția unei deschideri generată de adoptarea unor roluri 

parentale atipice, non-tradiționale, cineva remarcând: „mi-a fost dat să întâlnesc și tați care 

au un stil hiper-protectiv cu băieții așa cum sunt și mame care își învață fetele să fie prompte, 

dure, să practice aceasta confruntare cu situația.” 
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B. Cunoștințe despre VBG  

Cunoștințele elevilor despre VBG 

 Legat de cunoștințele pe care le au despre ce presupune violența bazată pe gen, tinerii 

listează cel mai des ca resurse pe cele din mediul online, ei se informează „pe internet mai 

mult”. Părerea lor despre temele legate de modelele de comportament între fete/femei și 

băieți/ bărbați este că nu ar trebui să lipsească ori să fie ocolite de către școală ca fiind 

neimportante. Când în școală tema este abordată, acest lucru se face de către consilieri 

școlari și diriginți: „am auzit de la diriginți, consilieri, în mare parte... cam atât, nu exista o altă 

persoană care să fie dispusă să asculte și să fie în stare să ia niște măsuri.”  

 Legat de sursele alternative de informare, școala nu pune la dispoziție online sau fizic 

jocuri, broșuri, cărți, pe care să le poată consulta sau folosi elevii pe tematica VBG. Elevii spun 

că sursele de informare alternativă sunt punctuale și externe: „singurul contact de acest gen 

a fost în Săptămâna Altfel când au adus diriginții pe cineva, dar nu de la școală.” Sunt resurse 

alternative în comunitate și programele de voluntariat în care tinerii sunt expuși unor informații 

și dezbateri pe teme particulare, ca de exemplu: CES, principiul toleranței, unele dintre ele 

aflate în strânsă legătură cu VBG. Alte surse de a dobândi cunoștințe despre VBG citate de 

tineri la nivel comunitar sunt preoții: „am discutat de câteva ori cu părintele la care merg eu 

destul de des și cu care suntem prieteni de familie. Cu el am discutat cel mai mult pe tematica 

aceasta.” 

 Legat de pașii de urmat în caz că sunt în situația de a fi martori sau victime VBG, unde 

pot apela sau cum pot face acest lucru, elevii se consideră responsabili, dar reacționează mai 

degrabă conjunctural, nu au informații despre ce ar putea să facă pas cu pas, unde să se 

adreseze, prin ce mijloace să o facă. Ei nu cunosc nicio instituție unde ar putea merge/suna 

pentru a fi ajutați. Spun că dacă sunt la școală ar apela la diriginte sau la consilier, deși, uneori, 

acest lucru este descurajat de ceilalți.  De asemenea, ei ar apela la orice adult pentru a le sări 

în ajutor. Elevii nu știu să existe vreo facilitate online de raportare  a VBG în școală sau în 

afara ei. Informațiile despre telefoanele cu specific pentru suportul adresat copiilor sunt 

necunoscute sau vag cineva își amintește că ar exista, dar nu le știe. Singurul telefon cunoscut 

este cel de urgența, 112. De asemenea, la nevoie, tinerii aleg să își sune părinții: „sunăm 

părinții”, spun ei. 

 

Cunoștințele părinților despre VBG  

Cunoștințele părinților despre VBG și despre cei care se ocupă de VBG într-o școală 

există, dar nu este întotdeauna clar ce se așteaptă concret de la părinți. Unii dintre ei știu că 

există o comisie care se ocupă de cazurile de violență, dar nu acesta este percepută ca oferind 

suport în caz de VBG, totul rezolvându-se la nivelul clasei. Intervenția este lăsată la latitudinea 

dirigintelui, a învățătorului, a profesorului care se ocupă de copii.  

 Un alt aspect este legat de faptul că părinții cred că mesajele educative transmise de 

școală trebuie să fie similare cu cele transmise de către părinți, ambele părți ar trebui să facă 
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educație pe această temă. Părinții ar avea nevoie de cursuri de parenting, astfel ar evita 

escaladarea conflictelor între ei sau între ei și școală ca urmare a conflictelor între copii. 

Atelierele sau cursurile ar trebui să fie practice, să permită observarea comportamentelor 

părinților pentru a fi astfel eficiente și a genera schimbare cu adevărat. Intrarea într-un rol 

parental ar fi facilitată de exerciții sub îndrumarea unui specialist. Există însă riscul ca unii 

părinți să respingă astfel de inițiative, neexistând o cultură a  grupurilor de părinți care învață 

ceva împreună. Unii părinți consideră importante și cursurile adresate profesorilor pentru a-și 

ajusta anumite comportamente,  pentru a renunța la etichetări limitative, ce creează abuz 

psihologic asupra copiilor și le stârnesc agresivitate. Pentru ajustarea acestora ar fi importante 

programe de formare continuă și suport permanent oferit cadrelor didactice debutante sau cu 

experiență. 

 Există în școală și inițiative în care sunt implicați specialiști din poliție, medici, psihologi 

pentru a le crește capacitatea  actorilor școlari: părinți, elevi, cadre didactice, de a gestiona 

tolerant situațiile cu potențial violent din școală. Un mediu de învățare pentru părinți îl 

reprezintă comunitățile lor informale, de prieteni. Aceștia se susțin unii pe ceilalți pornind de 

la propriile experiențe cu școala. 

 Părinții nu știu preventiv ce ar fi de făcut, ce pași ar fi de urmat în caz de VBG în școală 

sau în spațiul din jurul școlii. Unii dintre ei cred că dacă în colectiv nu sunt astfel de situații, 

aceste informații ar fi de prisos. Instinctiv, părinții ar interveni dacă văd un conflict pe stradă 

sau ar suna la 112.  Unii știu că există DGASPC ca instituție la care pot apela dacă sunt în 

afara școlii, știu de Telefonul Copilului. 

 

Cunoștințele cadrelor didactice despre VBG 

Cadrele didactice se formează pe problematica VBG din oferta CCD. Un rol important 

pentru cadrele didactice, cu precădere pentru consilierii școlari îl au proiectele naționale și 

internaționale în care se implică. Ei preiau modele de bune practici legate de evaluarea 

nevoilor dar și de intervenție și aplică în școli. Transferul acestor informații se face și pe 

modelul peer-to-peer, diriginții primind informații de la consilieri. 

 Organizațiile non-guvernamentale expun cadrele didactice la informații de profil și îi 

ajută să adapteze conceptele de intervenție la nivel local, să caute resurse în instituții care pot 

sprijini prevenirea și ameliorarea violenței în școală. Profesorii își actualizează astfel 

informațiile legislative și devin adevărate resurse pentru instituțiile în care lucrează sau pentru 

colegii lor: „avem informații, punem la dispoziție informații către domnii diriginți și către clase, 

acolo unde suntem chemați, eu fiind consilier în școală; participând în cazul acestui proiect 

am fost nevoiți să  studiem în etapele care s-au derulat în cadrul proiectului, în primul rând 

legislația vizând bullying-ul și violența în școală”. Elevii sunt expuși influențelor educative atât 

a profesorilor, cât și a altor specialiști, cum ar fi mediatorul sanitar. Ei văd că a crea un cadru 

prietenos și a evita escaladarea conflictelor de orice fel, este o activitate continuă. 

 Cadrele didactice pledează pentru educația în rândul părinților ca soluție. De 

asemenea, ar trebui urmată de educația  elevilor, dar aceasta nu trebuie să rămână doar la 
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nivel formal ci trebuie să devină comportament manifest. Cadrele didactice cred că nu lipsa 

informației este problema menținerii violenței în școală, ci lipsa abilităților de a transpune 

informația în practică. 

 

 

C. Practici legate de VBG  

Practicile elevilor legate de VBG 

Legat de tipurile de violență bazată pe gen la care tinerii asistă sau în care sunt 

implicați la școală, acestea sunt diverse: violența între fete care este apreciată a fi 

predominant verbală, violența între băieți este apreciată a fi predominant fizică, dar și verbală, 

violența între fete și băieți este apreciată a fi și fizică și verbală. Practicile violente sunt 

percepute ca ajustabile după gen: „depinde de violență, fizică sau verbală, între fete 

predomina cea verbală, fizic mai puțin, fete-băieți (verbal și fizic), între băieți (predominant 

fizic, dar și verbal)”. Respondenții ”cred că violenta între fete și băieți și violenta între fete și 

fete” sunt cele mai răspândite. De asemenea, respondenții cred că și reacția la violență este 

diferit resimțită de fete față de băieți. Cauzele listate ca pattern declanșator al VBG la școală 

țin de:  

- aparențe, cum arăți, cu ce  te îmbraci: „nu mai are încredere în el, își pierde încrederea, în 

felul în care se îmbracă chestii pe care nu și le permit toți”  

- lipsa abilităților de comunicare pe subiecte cotidiene: „băieți care se iau la bătaie pentru că 

unuia i-a vorbit urât celălalt, nu mai știu pe ce tematică, a pornit de la ceva stupid și s-a ajuns 

la pumni și vânătăi, cum s-a mai zis, este ceva de prost gust.” 

 - disparitatea legată de putere, ca aspect de biologic de dezvoltare: „biologic vorbind, băieții 

care au putere și fetele care sunt micuțe, slăbuțe. Adică nu au aceeași forță și nu cred că au 

să se impună la fel cum o fac băieții” sau „în general băiatul vrea să-i arate acelei fete că e 

mai puternic și că o poate domina, fata nu are nicio putere în fața lui.” 

- relațiile romantice cu celălalt sex: „din cauza unei fete, s-a uitat unul dintre ei la prietena 

celuilalt” sau „eu am văzut uneori ca fetele să se certe din cauza băieților, am văzut la mine 

în liceu un caz de genul”.  

- expunerea publică, umilirea în relațiile de cuplu bazate pe putere: „băieți care cer diverse 

poze de la fete și când fetele refuză apare violența din faptul că băieții se răzbună că nu 

primesc ceea ce își doresc” sau „apare hărțuirea lor sau amenințări, dacă nu trimiți în 

continuare o să vadă toata lumea ce mi-ai trimis”. 

 În comunitate tinerii sunt expuși la experiențe VBG și nu au pârghii prin care să se 

protejeze. Ei apelează unii la ceilalți pentru a ieși din situații dificile. În mediul online, VBG este 

des întâlnită atât în ceea ce le privește pe fete, cât și pe băieți: fetele primesc comentarii 

neprietenoase, ostile, sunt înjurate, etichetate pentru felul în care se îmbracă, pozează, au o 
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opinie etc iar băieții sunt agresați  pornind de la aparență, cum se îmbracă, dacă nu ating 

standardele sociale legate de genul masculin. 

 În familie sau familia extinsă, tinerii văd modele de interacțiune dintre bărbați și femei 

și își formează percepții despre ce pot face sau nu într-o asemenea situație (percepția propriei 

auto-eficacități). De asemenea, poveștile de familie împărtășite de cei din familia extinsă, 

expun tinerii la modele de relație soț-soție violente.  

Portretul unei victime și al unui agresor în școală sunt în opinia tinerilor următoarele: 

a. Victima este mai degrabă o persoană percepută a fi pasivă:  „de obicei genul de persoana 

la locul ei, liniștită sau liniștit că nu e vorba doar de fete, o persoană calmă, care nu caută 

cearta” sau este „speriată de ceea ce ar urma să se întâmple sau de ceea ce ar urma să audă 

de la agresor”. Tinerii cred că „de obicei o persoana calmă” este mai expusă „pentru că 

agresorii știu că ea nu o să facă nimic și o să scape basma curată”. Mesajele de la știri care 

sunt reper pentru tineri le întăresc aceste convingeri: „văzusem acum ceva timp în urmă un 

sondaj, o știre în care spuneau că agresorii își aleg victimele care de exemplu nu par atât de 

încrezătoare în ele pentru că,  caută persoana care să nu vorbească, să fie tăcute, să nu 

reacționeze, în general evită fetele care par mai încrezătoare.” Tinerii vorbesc de asemenea 

de victime stăpâne pe sine: „sunt și cazuri în care fete mai extrovertite sunt victime ale 

abuzurilor de tipul VBG, tocmai din cauza faptului ca sunt prea încrezătoare, pe motivul asta: 

că vorbești prea mult, că prea ești în atenția tuturor, din nou, pentru că ești fată și nu ai putere 

de reacție, ești contra unui băiat, anatomic vorbind sunt mult mai fragile, nu cred că contează 

neapărat cât de introvertit sau nu ești, deși predominant persoanele introvertite sunt cele mai 

des abuzate, cele alese.” 

 În concluzie, elevii apreciază că pot să ajungă victime persoanele care sunt percepute 

a fi pasive, deci neprimejdioase ca și consecințe pentru agresor, pentru că ele nu ar face 

nimic, nu ar raporta. De asemenea, victimele pot să fie provocatoare și atunci agresorii 

corectează această poziție prin forță. 

b. Agresorul este considerat „o persoană care are un ego foarte fragil și simte nevoie să 

domine pe cineva.” Agresorii „vor să se hrănească din frica altora”, de obicei „sunt acele 

persoane populare, genul de persoane care sunt în centrul atenției și care pentru atenție cred 

eu ca fac anumite lucruri, pentru că vor să impună respect prin frică” sau „pot fi persoane cu 

anumite frustrări”. Agresorii au nevoia de a fi validați de grupul lor: „vor să arate prietenilor lor 

că „uite eu am făcut asta și i-am făcut pe băiatul sau fata aceea să plângă” și să râdă de acest 

lucru, în timp ce persoana care este victimă suferă și suntem conștienți că au existat cazuri în 

care s-a ajuns la sinucidere...și pentru ce? Ca să te lauzi, să arăți că te poți lua de alții care 

nu-și pot purta singuri de grijă”. Agresorii sunt văzuți ca persoane care „au ură, de obicei nu 

toți cei care agresează verbal sunt mai presus față de persoanele pe care le agresează”. 

 În concluzie, elevii cred că un agresor este susținut tacit de grup, că faptele lui sunt 

văzute ca valoroase în a dobândi un statut superior în grupul de egali, bazat pe frică, 

intimidare. De asemenea, agresorul este văzut ca o persoană destul de fragilă, care are 
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nevoie de atenție, are anumite frustrări. Tinerii văd și care sunt consecințele relațiilor victimă-

agresor, de la cele simple, a plânge, a fi nesigur, până la cele grave cum ar fi suicidul. 

 Legat de competențele pe care tinerii cred că ar trebui să le aibă sau să le exerseze 

pentru a se proteja de VBG, tinerii le enumeră pe următoarele: stima de sine, încrederea în 

resursele personale, reziliența, autocontrolul, calmul: „să fie calm și să știe să controleze”, 

empatia, asertivitatea, abilitatea de a-și spune punctul de vedere,  activismul, implicarea: „să 

își spună punctul de vedere, să fie activ”, abilitățile sociale: „în viața unui copil sau adolescent 

după vârsta de 14 ani este foarte importantă socializarea și odată ce vii la școală socializezi 

cu profesori, cu colegi, adică sunt foarte multe chestii de învățat”. Cei care ar putea dezvolta 

aceste competențe la tineri sunt profesioniștii din școală în cadrul unor programe speciale. În 

opinia tinerilor, aceste programe există, dar nu au o cuprindere largă. Cei implicați ca 

specialiști sunt tot consilierii, diriginții.  

 Barierele pe care le au elevii în abordarea problematicii VBG sunt: lipsa informațiilor 

(„nu suntem destul de informați cu ajutorul în cazul acestor probleme”), lipsa de reacție și 

acțiune a cadrelor didactice, sentimentele trăite de cei care cad victime (frica, rușinea), reacția 

celorlalți  (batjocura, teama că ai fi arătat cu degetul, judecat). Barierele în calea ameliorării 

VBG în școală sunt atât interne, legate de sentimentele de frică, rușine, teamă că ai fi arătat 

cu degetul, judecat, batjocorit, cât și externe, neîncrederea în autorități, în cadrele didactice. 

Lipsa informațiilor și neconștientizarea fenomenului, sunt de asemenea, bariere importante. 

Elevii nu cunosc ca în școlile lor să existe planuri concrete sau strategii de combatere a VBG, 

nu cunosc comisiile care se ocupă de violență și nici ce fac sau ar trebui să facă ele. Ei listează 

câteva soluții de care ar trebui să se țină cont: posibilitatea de a semnala VBG online pe site-

ul școlii, posibilitatea de a semnala VBG în comunitate, modalități de informare facile, modele 

educative pentru toți, cu mesaje specifice pentru băieți, elevii să fie luați în serios de către 

decidenți, cadre didactice, autorități fără a minimaliza sau „cosmetiza” fenomenul VBG, 

cadrele didactice să fie vocaționale, să aibă grijă de copii, climatul școlar să fie prietenos în 

școli. 

 

Practicile părinților legate de VBG  

Părinții sunt conștienți de existența VBG în mediile în care conviețuiesc împreună cu 

copii lor. Acest model este întâlnit în medii clasice, mediul online, dar chiar și în medii în care 

ei nu s-ar aștepta, cum ar fi, într-o grădiniță sau clasele primare. Aici părinții se confruntă cu 

diferite modele de educație despre violență pe care copiii o preiau din familia de origine și 

devin agresivi foarte devreme. Ceilalți părinți încearcă să găsească soluții pentru a-și proteja 

proprii copii. Modele educaționale semnalate de părinți care predispun la VBG: băieții sunt 

învățați de către tați să fie agresivi cu alți băieți, copiii sunt agresați pe criteriul de gen de către 

alți părinți, comportamentele agresive între copii sunt considerate „neimportante”, 

minimalizate sau tolerate de către  unii părinți,  unii părinți nu acceptă, neagă atunci când copiii 

lor au o problemă,  apreciază că anumite comportamente sunt glume copilărești și nu dau 

importanță consecințelor legate de dezvoltarea copiilor. 
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 Tipurile de violență pe care le observă și semnalează părinții în școală sunt: violența 

psihologică este apreciată ca predominant prezentă la fete, violența fizică este apreciată ca 

predominant prezentă la băieți, violenta psihologică  care este predominant prezentă la 

adolescenții care nu se identifică  încă cu un gen, violența care apare ca model de interacțiune 

cu elevii de către profesor, cadrul general setat de cadrul didactic pe diferite considerente, 

cum ar fi: pregătirea suplimentară făcută cu un profesor. O practică întâlnită de părinți este și 

tratarea copiilor CES sau de anumită etnie, cărora li se limitează cumva interacțiunea cu 

ceilalți, fiind plasați în spatele clasei. Această practică ar predispune și ea la violențe diverse. 

 Portretele victimei și agresorului, așa cum sunt percepute a fi întâlnite în școală de 

părinți sunt: 

a. Victima este o persoană slabă ca și rețea de suport, nu are prieteni, este incapabilă să se 

apere și nu are cine să o apere, nu are o relație deschisă cu părinții, „nu are încredere, îi este 

frică de reacția părinților dacă le va spune că a fost bătut/bătută la școală.” 

b. Agresorul este văzut ca fiind „antrenat de acea dorința de a domina, dorința de putere”. 

 Abordarea victimei și agresorului ar trebui făcută cu aceeași atenție, nu judicativ sau 

punitiv, părinții apreciind că ambii ar putea avea o stimă de sine scăzută și au nevoie de 

suport. 

 

Practicile cadrelor didactice legate de VBG  

Practici legate de violență au întâlnit și cadrele didactice. Ei cred că fenomenul de 

violență este generalizat și destul de frecvent întâlnit ca urmare a unor carențe educaționale. 

 Ei vorbesc despre influențe intergeneraționale din familie sau din comunități, cum ar fi 

aceea a femeii bătute la băutură sau modelul supunerii necondiționate a copiilor voinței tatălui 

care este considerat cap de familie, indiferent de cât este de adecvat comportamentul său 

pentru a educa. Acesta este văzut a fi mai degrabă un comportament de acum 30-40 ani, mult 

diminuat în zilele noastre când femeile se pot apăra. De asemenea, este precizat că acum 

vorbim și de un număr mai mare al femeilor care au potențial agresiv, există adolescente care 

„agresează alte fete și băieți”, iar pentru a diminua fenomenul, profesorii cred că „ar trebui să 

existe implicare din partea părinților”. 

 Practicile agresive ale adolescenților la școală sunt asociate cu impulsivitatea, iar 

maniera de a le corecta este strâns legată de coerența influenței parentale cu cea a cadrelor 

didactice. Când acest lucru nu este posibil, este nevoie de mediere și de mediatori. Alteori, 

când lucrurile scapă de sub control în spațiul școlii, este implicată poliția. Chiar dacă profesorii 

așteaptă o rezolvare din partea unei alte autorități pentru ceea ce nu pot face ei, aceștia se 

simt tot singuri, uneori având percepția că situația nu este gestionată corespunzător de către 

autorități (ex: o alianță a autorităților cu părinții agresorului). Profesorii cred că nu întotdeauna 

sunt tratați cu seriozitate și considerație, că nu au în mod real un sprijin sau un cadru legal 

care să le permită rezolvarea cazurilor grave, a conflictelor majore de la școală. De aceea, ar 
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fi nevoie de colaborarea reală și  nu doar formală cu politia sau cu specialiștii de la serviciile 

de protecție a copilului. 

 O altă situație este cea în care părinții și profesorii nu ajung la o agendă comună, la 

un mesaj comun cu privire la copil, ceea ce ar necesita abilități de mediere. Fără acest rol de 

mediator asumat de cineva, „totul pare o muncă în zadar”, „te lupți cu morile de vânt”, spun 

profesorii. O provocare pentru profesorii consilieri sunt părinții care încearcă să manipuleze 

contextele în favoarea propriului copil. Acești părinți cred că „regulile nu sunt neapărat ca să 

fie respectate, ci multe dintre ele sunt ca să fie încălcate, chiar există și această exprimare”. 

Părinții consideră că „au copii deștepți dacă reușesc să se descurce”, aceștia „nu neapărat că 

nu ar înțelege  problematica, ci pur și simplu o acoperă, o întorc în favoarea copiilor lor.” 

 În școli profesorii știu de existența comisiilor care se ocupă de violență. Soluțiile însă 

nu sunt întotdeauna percepute ca aducătoare de speranță prin prisma faptului că trebuie să 

fie generate pentru situații mult mai complexe: copii abandonați la bunici sau în grija fraților 

mai mari, aspecte care sunt generate de tradiții sau fapte sociale care nu mai sunt acceptate 

(ex: căsătoriile timpurii). Părerea lor este că violența de orice fel este generată de un cadru 

social complex pentru care ei nu au soluții ca simplii profesori. Pe lângă comisia anti-violență, 

cadrele didactice au și altele ajutătoare: „există și o comisie de etică, există și o comisie pentru 

disciplină”. 

 La nivel județean există grupuri care se întâlnesc pe tematica violenței în școală 

dincolo de comisiile din școală. Ei caută soluții și la acest nivel și vin și în spațiul școlii cu 

activități punctuale prin intermediul diferitelor parteneriate cu Jandarmeria, Poliția, DSP, 

DGASPC, Penitenciar, ONG-uri etc. Cadrele didactice sunt deschise și dispuse să colaboreze 

cu alți specialiști. Cu toate acestea, dacă evaluează impactul, deduc că fenomenele de 

violență „nu se diminuează ca frecvență, ci doar atât cât sunt în centrul atenției scad ca 

manifestare pe o durată de timp, dar ele se perpetuează”. De aici există necesitatea unor 

programe constante împreună cu alți specialiști, bazate pe tehnici de co-predare sau co-

facilitare care să se desfășoare fie direct, fie la distanță pentru a trece bariera dată de lipsa 

timpului de alocat frecvent invocată. Colaborarea necesită a fi permanent ajustată pe nevoi și 

nu centrată doar pe ceea ce știe furnizorul educațional/specialistul invitat. 

 Din observațiile cadrelor didactice, o formă de agresivitate prezentă în școli foarte 

devreme, este manifestată asupra copiilor care sunt „mai firavi, nu iubesc sporturile 

tradiționale ca fotbalul, sunt mai retrași”. Aceștia sunt etichetați și cadrele didactice de la ciclul 

primar încercă să țină lucrurile sub control. Cu toate acestea, când copii ajung la gimnaziu, 

lucrurile „explodează”. Aceste victime firave sunt expuse unui agresor care este descris de 

cadrele didactice ca având următorul portret: „îngâmfat, fără norme morale, fără scrupule, 

needucat”, „cu tupeu”, „complexe false de superioritate”, „imagine de sine afectată și proastă”, 

„are un vocabular suficient de  bogat, care are un discurs agresiv, fluent și congruent cu 

comportamentele pe care le manifestă.” Acestor copii li se întărește comportamentul agresiv, 

de „manipulare și șantaj” prin valorizare „în primul rând în familie și apoi în fața grupului”. Astfel 

agresivitatea este percepută ca valoare socială. 
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 Părinții prin modelul pe care îl arată copiilor, îi determină sau le acceptă tacit un 

comportament reprobabil, discriminator sau umilitor și pe criterii economice, de aparență 

socială (exemplu: a te îmbrăca cu haine de firmă). De asemenea, părinții aleg să îi orienteze 

către „sporturi dure” pentru ca apoi să vrea ca  „aceștia să răspundă unui pumn cu alt pumn, 

ei vor face asta pentru că asta li se cere, atunci apare și violența fizică”. 

 Tipurile de violență observate sunt cele clasice: psihologică, fizică dar se observă și 

cea economică, online. Aceasta din urmă este generată de contextul socio-economic precar, 

cu puține locuri de muncă și de aceea profesorii observă că „multe femei  se văd în situația 

de a rămâne într-o relație care nu este confortabilă, tocmai pentru a avea resurse pentru 

creșterea copiilor și pentru menținerea unui statut social în ceea ce privește imaginea și 

efectele acestei imagini asupra copilului în mediul școlar”. Acest aspect e asociat de către 

profesori cu modelele de agresivitate a copiilor care observă acest lucru între părinți. Abilitățile 

pe care cadrele didactice cred că trebuie să le dezvolte la tineri pentru ca formele VBG să fie 

prevenite sau ameliorate, sunt: abilitatea de a arăta respect, moralitatea, control și toleranță, 

controlul emoțiilor, competența de comunicare, de relaționare, de a empatiza cu ceilalți, 

autocunoașterea, cultivarea tolerantei și valorizarea diversității, medierea, competența de 

analiză și intervenție (să știe unde și cum să intervină), gândirea critică, competențe de 

informare și diseminare a informației. 

 Maniera în care cadrele didactice cred că pot crea abilități care să aibă impact asupra 

practicilor actuale din școală legate de VBG este una interactivă, participativă și bazată pe 

gândire critică. Prin acesta din urmă se consideră că stereotipurile pot fi recunoscute și efectul 

lor, neutralizat, deoarece tinerii „sunt la vârsta la care își caută modelele, pot ușor învăța la 

această vârsta întrucât se pun bazele unei structuri de personalitate proactivă”. Profesorii sunt 

de părere că „treptat, metodic, bazându-se pe situații concrete și în mod practic pe jocuri de 

rol, pe simulări, pe dezbateri, pe analiza studii de caz” îi pot educa pe elevi în direcția prevenirii 

si combaterii VBG. O soluție la violență ar fi un fundament învățat în familie, bazat pe normele 

morale impuse de la vârste mici. Dacă acest aspect ar fi posibil, cadrele didactice apreciază 

că „nu s-ar ajunge atât de des la violență”. 

 

D. Valori, stereotipuri și atitudini legate de VBG  

Valori, stereotipuri și atitudini ale elevilor legate de VBG 

Percepțiile elevilor despre ce este prescris ca fată sau ca băiat de către mediul social 

sunt: fetele sunt mai „cocoloșite”, sunt văzute ca fiind fragile și primesc ajutor mai ușor decât 

băieții care nu sunt lăsați să se plângă când au o situație dificilă, băieții sunt văzuți mai 

impunători, cu mai mult succes în societate iar fetele/ femeile care au succes sunt bănuite că 

l-au obținut oferind favoruri, femeile nu pot fi independente, bărbații le pot asigura suportul 

pentru a se descurca. Femeia trebuie să fie frumoasă, să fie delicată, să pară vulnerabilă, 

femeia trebuie să se ocupe de treburi casnice iar bărbatul trebuie să aducă bani,  fetele sunt 

materialiste, băieții sunt deștepți, sunt frumoși, au totul, băieții se maturizează mai greu, se 

maturizează mai târziu și li se scuză comportamentul. Femeile sunt mai preocupate de 
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părerea celorlalți, atât fetele cât și băieții sunt expuși eșecului (droguri, alcool), dar din motive 

de gen, fetele sunt  mai susținute, fetele își exprimă mai bine emoțiile. Atât fetele cât și băieții 

sunt considerați performanți în munca lor, atât femeile cât și bărbații sunt considerați 

performanți în  rolul de părinte. 

 Tinerii cred că ține de fiecare în parte dacă aceste prescripții îi afectează sau nu în 

ceea ce privește alegerile în viață. Ei spun că declarativ „în ziua de azi se promovează o 

societate care acceptă pe toată lumea, cel puțin așa este teoretic, pentru că practic nu se 

aplică aceasta toleranță de o parte și de alta.” O parte dintre ei afirmă că ”nu au avut niciodată 

problema asta, dar asta cred că vine din educație și din caracterul fiecărei persoane”. Alții 

spun, din contră, că ei ”clar au întâlnit cazuri în care fetele au ezitat din cauza faptului că erau 

fete”. Prescripțiile sunt o provocare și pentru băieți, pe filiera de gen tații pot avea opinii diferite 

față de ei. Tinerii înțeleg că dincolo de progresul societății, încă există prescripții de rol 

limitative, chiar și la „Generația Z”, după cum se definesc ei. 

 

Valori, stereotipuri și atitudini ale părinților legate de VBG 

Încă sunt prezente stereotipurile de gen care devin prescriptive pentru relațiile dintre 

femei/fete și băieți/bărbați și sunt aduse în discuție prin apel la proverbe, „prototipuri”: „în 

spatele unui bărbat întotdeauna stă o femeie puternică”. Alte setări de cadru sunt cele legate 

de rolurile tradiționale în familii: „femeia trebuie să asculte de bărbat”, „femeia trebuie să stea 

la cratiță”, „nu ai voie să plângi, bărbații nu plâng”. Cu toate acestea, părinții sunt atenți la 

evoluția socială a rolurilor, cred că atât femeile cât și bărbații muncesc și astfel ar fi egali. 

Părinții găsesc important să nu limiteze băieții în a-și exprima emoțiile sau a se dezvolta socio-

emoțional. Valorile pe care părinții sunt provocați să le gestioneze legat de portretul unei fete 

sau a unui băiat în zilele noastre sunt cele promovate în mare măsură în mediul online și din 

mass-media pe care tinerii le validează. Din observațiile lor și mai ales din discuțiile cu tinerii, 

aceste modele sunt puternic concentrate pe aspect, comerciale.  

- fetele se doresc a fi promovate, apar „ca fiind puțin mai slabe”, „se deformează atât de mult 

doar pentru a deveni o imagine promovată”, „imaginea promovată nu mai este cea de 90-60-

90 acum este de 120-30-120, nu am înțeles de unde atâta nevoie de silicoane, botox și alte 

operații” 

- băieții „toți au mușchi, abdomen cu pătrățele, tras de fiare, sunt toți „puternici” 

 Părinții încearcă să neutralizeze imaginile promovate în media spunând copiilor că 

”ceea ce văd pe internet este diferit de realitate”. În acest sens adoptă diferite modele de 

educație cu tinerii: interzicerea sau limitarea accesului la mediul online,  controlul parental al 

conținuturilor pe care tinerii le urmăresc în mediul online, încercarea de a le fi prieteni, a 

dezvolta relații pozitive, prietenoase, dezvoltarea capacității de alege, expunerea la modele 

din familie. Mediul online promovează și modelele agresive între fete și băieți. Doar printr-o 

educație legată de siguranța în mediul online sau în media, atât tinerii cât și părinții pot să 

navigheze mai sigur și pot orienta pe tineri către  modele sau comportamente în care 

egalitatea de gen, prevenția VBG nu rămân doar un deziderat. Părinții au și ei la rândul lor 
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experiențe limitative de gen, specifice trecutului personal ca tineri. Acestea sunt legate de 

alegerea unor meserii care nu ar fi onorante pentru o fată/ femeie sau pentru un băiat/ bărbat, 

ceea ce reprezintă o provocare pentru ei în a nu repeta un stil parental restrictiv vis-a-vis de 

opțiunile profesionale ale copiilor lor. 

Valori, stereotipuri și atitudini ale cadrelor didactice legate de VBG 

Cadrele didactice cred că elevii au stereotipuri de gen după care se ghidează în relațiile 

lor, acestea fiind active deja la clasele primare. Cadrele didactice văd ca pe o provocare „cu 

ce bagaj vin ei în colectivitate” sau „tipul de cultura socială al familiilor din care provin copii”. 

Obiceiurile din familie se developează în mediul social încă de la începutul școlarității. Copii 

cu trăsături fizice care nu se potrivesc cu modelul de gen promovat social și validat de familiile  

lor, devin victimele bullying-ului. Cadrele didactice observă încă prezența unor stereotipuri, a 

unor atitudini față de fete și băieți când își aleg profesiile: „unii părinți nu sunt de acord, de 

exemplu, ca fetele să îmbrățișeze o cariera în domeniul armatei sau în poliție”. Observă că 

aceste prescripții sunt mai puternice la adresa fetelor decât la adresa băieților („am întâlnit 

preponderant la fete, mai puțin la băieți”). Stereotipurile amintite de profesori sunt strâns legate 

și de etnii: „băieții sunt mai presus, bărbații conduc sau căsătoriile aranjate de rude pe criterii 

etnice care nu țin cont de gradul de rudenie sau de vârstă”. Deși controlul parental este 

perceput în scădere, cadrele didactice văd că „în continuare fetele sunt puțin mai controlate 

decât băieții, mai protejate și au mai puține libertăți decât au băieții”. 
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4.2 Rezultatele cercetării cantitative (chestionar de opinie online) 
 

 

4.2.1. Percepții despre violența bazată pe gen 

 

Stereotipuri, roluri și norme sociale  

Respondenții apreciază că stereotipurile de gen sunt încă prezente în comunitățile lor. 

 

 

 - în ceea ce le privește pe fete/tinere/femei, 217 respondenți din 342 apreciază ca mare 

sau foarte mare măsura în care aspectele culturale, cum ar fi normele sociale (ex: băieții sunt 

mai pricepuți la a utiliza calculatorul/a șofa), rolurile sociale (ex: în familie doar femeile sunt 

responsabile de creșterea copiilor) etc. predispun la menținerea sau agravarea VBG în 

comunități. 38% apreciază că acest lucru se întâmplă în mare măsură și 25% în foarte mare 

măsură, cumulativ peste jumătate dintre respondenți, adică 63%, aproape două din trei 

persoane cred că dezvoltarea fetelor este influențată de aceste stereotipuri. 

11%

18%

38%

25%

7%

Fete/Tinere/Femei

în foarte mică măsură: 37

în mică măsură: 63

în mare măsură: 131

în foarte mare măsură: 86

nu știu: 25

17%

29%

30%

15%

8%

Băieți/Tineri/Bărbați

în foarte mică măsură: 59

în mică măsură: 100

în mare măsură: 104

în foarte mare măsură: 51

nu știu: 28
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 - în ceea ce îi privește pe băieți/tineri/bărbați, 151 respondenți din 342 apreciază ca 

mare sau foarte mare măsura în care aspectele culturale predispun la menținerea sau 

agravarea VBG în comunități. 30% apreciază că acest lucru se întâmplă în mare măsură și 

15% în foarte mare măsură, cumulativ aproape jumătate dintre respondenți, adică 45%, 

aproape una din două persoane crede că dezvoltarea băieților este influențată de aceste 

stereotipuri. 

 Stereotipurile susțin încă un cadru social limitativ de dezvoltare atât pentru tinere cât 

și pentru tineri, respondenții apreciind că accentul este mai mare asupra tinerelor. 

Stereotipurile ajută la filtrarea informației și la clasificări rapide ale faptelor sociale, inclusiv 

cele ce țin de VBG. Ele ne ajută să înțelegem la ce ne putem aștepta de la o persoană sau 

un grup de persoane legat de acest fenomen ca urmare a convingerilor împărtășite între ele 

și transmise sau întărite social. Stereotipurile au funcția de a justifica anumite comportamente 

și decizii în ceea ce privește VBG, cum ar fi cel de a raporta. De asemenea, pot avea rolul de 

a valida o persoană, a o ajuta să obțină o poziție avantajoasă în spațiul social. Pe de altă 

parte, „stereotipurile sunt intim legate de prejudecăți și discriminare”.34 

 Cea mai puternică normă socială marcată de aproape jumătate dintre respondenți a 

fost: „este acceptabil social ca fetele/femeile să fie agresate” (144 de răspunsuri pozitive din 

342). Este urmată de „nu este acceptabil să intervenim în viața privată a altora legat de VBG, 

fiecare are dreptul de a relaționa cum dorește”(124 de răspunsuri pozitive din 342). Aceste 

două norme arată nu doar că există un pattern al relațiilor bazate pe agresivitate la adresa 

fetelor/femeilor, dar și că acest fenomen rămâne tolerat, acceptat, fiind apreciat ca un drept 

al cuiva de a relaționa cum dorește. O altă convingere care atrage atenția aproape unei treimi 

dintre respondenți ca fiind prezentă în comunități este aceea că „este firesc ca agresorii să se 

simtă încrezători că vor rămâne nepedepsiți (fie fete/femei, fie băieți/bărbați)”(119 de 

răspunsuri pozitive din 342). Nu în ultimul rând merită remarcat și pattern-ul educațional față 

de fete și băieți care este bazat pe modele parentale sau educaționale preexistente, aproape 

o treime dintre respondenți apreciind că: atât fetele, cât și băieții trebuie disciplinați agresiv 

pentru „a face oameni din ei” sau pentru că „și pe mine m-au disciplinat așa părinții și nu am 

pățit nimic”- (107 de răspunsuri pozitive din 342). 

 Alte norme care setează un cadru ce poate favoriza violența bazată pe gen în general 

sau la tineri enumerate de respondenți au fost cele legate de femei: este normal ca femeile 

să plângă mai mult, ele sunt mai „obișnuite”; „a făcut ea ceva”; „dacă nu te lovește, nu te 

iubește”; mentalitatea învechită, defectuoasă a unor femei care considera că agresiunea, 

abuzul este mai ușor de suportat decât să fi „o femeie singură, fără rost”, de acest lucru 

profitând din plin bărbații cu potențial violent. Sunt listate ca favorizante și normele care sunt 

legate de bărbați (exemplu: „știi cum sunt bărbații, iuți la mânie”). De asemenea, normele din 

cadrul socio-cultural și legislativ sunt o cauză a perpetuării VBG: mentalitatea de turmă; 

împotriva violenței trebuie luată atitudine indiferent de natura acesteia, violența trebuie 

pedepsită într-un fel; indiferență la fenomen pe principiul că victima merită agresiunea și 

minimalizarea fenomenului; lipsa de apărare și susținere a persoanelor agresate: norme 

 
34Petru Ilut. Psihologie socială și sociopsihologie.București: Polirom, 2009, 147-148 
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juridice, morale, religioase, anturajul prost, drogurile, prostia, violența în familii. Nu în ultimul 

rând, normele legate de educație sunt și ele listate ca fiind importante: educația de tip 

diferențiat fete- băieți; lipsa de educație a mamelor: avem nevoie de mame puternice, 

susținute material și psihologic pentru a crește copii puternici și toleranți; atât fetele/femeile 

dar și băieții/bărbații trebuie să fie disciplinați în relaționarea violenței; toleranța scăzută la 

frustrare; lipsa educației sau lipsa unei educații suficiente (ca fenomen general). 

 

Modele intergeneraționale 

 Peste 75% dintre respondenți (265 din 342) cred că modelul de influență 

intergenerațională pe care l-au întâlnit în experiența lor de viață este acela în care un bărbat 

este agresiv cu o femeie. Agresivitatea ca pattern relațional este apreciată ca fiind frecventă 

și de la un bărbat față de un alt bărbat, peste 50% dintre respondenți afirmă că au întâlnit 

modelul: „un bărbat este agresiv cu un alt bărbat” (173 respondenți din 342). O treime dintre 

respondenți cred că și agresivitatea intragen între femei este destul de ridicată, 130 dintre 

aceștia spun că o întâlnesc ca model intergenerațional (130 respondenți din 342). De 

asemenea, este remarcat și un model pozitiv:  bărbații și femeile să aibă relații pozitive între 

ei (192 persoane din 342 respondenți), adică peste jumătate dintre respondenți. Alte modele 

intergeneraționalepe care le-au observat respondenții în comunitate/familie/loc de muncă etc. 

sunt: „femeia este inferioară bărbatului, bărbații și femeile au relații tensionate între ei, bărbații 

sunt șefi, impunerea prin violența verbală sau violența față de obiecte în comunitate ca urmare 

a băuturii, lipsurilor materiale, alcoolismului etc”.  

 Se pare ca modelul intergenerațional agresiv este frecvent atât între genuri cât și 

intragen, chiar și cu o anumită disparitate (violența între bărbați este mai des întâlnită decât 

violența între femei). De asemenea, modelele pozitive sunt întâlnite comunitar. Ambele 

modele, agresiv și non-agresiv la adresa fetelor/femeilor sau băieților/bărbaților, coexistă la 

nivel de influență intergenerațională în mediul de viață al tinerilor și în comunități, în general. 

Intervențiile trebuie calibrate pornind de la această realitate socială și ajustate ca atare. 

 

 

4.2.2. Cunoștințe, abilități și practici legate de VBG 
 

Violență și practici legate de VBG 

 Actorii școlari (cadre didactice, părinți, profesori-190 respondenți) fac o mai puternică 

asociere a comportamentului agresiv al fetelor în mediul școlar cu modele de violență bazată 

pe gen observate între egalii din comunitate (ex: vecinătate, stradă, parc etc.). Aproape 

jumătate dintre respondenți (84 din 190 respondenți, actori școlari) cred astfel că modelele din 

comunitare sunt puternic legate de comportamentul agresiv al fetelor în școală. Foarte 



 
 
 

 
 
Proiect derulat de: 

 
 

46 

aproape, 83 de respondenți cred că  un comportament agresiv al fetelor în mediul școlar se 

datorează faptului că au fost agresate de băieți/colegi din școală doar pentru că sunt fete.  

Mediul din familie este marcat pe locul al treilea, atât pentru violența fizică: „au 

experimentat violență fizică în familie doar pentru că sunt fete” (78 din 190 respondenți, actori 

școlari), cât și pentru cea emoțională: „au experimentat violență emoțională în familie doar 

pentru că sunt fete” - (69 din 190 respondenți, cadre didactice, părinți, profesori). 

 Alte argumente precizate de respondenți ca având legătură cu manifestarea violenței  

fetelor în școală sunt: tinerii au relații toxice cu unul sau ambii părinți, li s-au îndeplinit toate 

dorințele în familie, iar la școală nu acceptă să fie refuzate, au impresia că este acceptabil 

social să facă asta. „Doar pentru că sunt fete este prea mult spus, poate a contribuit și asta 

dar alții au fost factorii cu o pondere mai mare: familie disfuncțională, modele violente în 

familie” - spune un respondent, contextualizând astfel VBG. 

 De remarcat că respondenții asociază modelul social și din familie cu un comportament 

agresiv la școală al fetelor, școala nefiind un mediu izolat, transferul de practici din mediile 

externe influențează climatul școlar. 

 Actorii școlari (190 cadre didactice, părinți, profesori) au avut o apreciere similară cu 

cea pentru fete și pentru băieți, respondenții consideră că băieții agresivi la școală sunt la 

rândul lor agresați în familie, atât fizic (98 respondenți) cât și emoțional (67 respondenți). 

Există o asociere mai mare a comportamentului violent al băieților la școală cu agresivitatea 

fizică asupra băieților în familie, 98 respondenți cred că este prezentă la băieți, față de 78 care 

corelează acest tip de violentă cu cea care se manifestă asupra fetelor în familiile lor. Cu alte 

cuvinte, băieții sunt mai degrabă expuși la violența în familie, fiind disciplinați după un model 

agresiv. Violența emoțională este apreciată egal distribuită ca experiență de familie atât pentru 

fete, cât și pentru băieți. Ca și în cazul fetelor, dar de data aceasta pe loc secund, respondenții 

apreciază că băieții care sunt agresivi la școală au modele de violență bazată pe gen între 

egali în comunitate (ex: vecinătate, stradă, parc etc). O diferență între fete și băieți este cea 

legată de interpretarea că băieții sunt mai degrabă considerați „țapi ispășitori” doar pentru că 

sunt băieți, ceea ce ar determina un comportament agresiv al lor în școală ca reacție la 

această etichetă (62 respondenți la băieți față de 39 respondenți la fete consideră drept cauză 

a comportamentului agresiv, etichetarea - dintr-o sumă 190 respondenți, părinți, cadre 

didactice și elevi). Alte argumente precizate de respondenți ca având legătură cu manifestarea 

violenței  băieților în școală sunt: tinerii băieți sunt agresați de părinți; joacă jocuri pe calculator 

cu violență; văd filme cu scene de violență sau violență în familie; trebuie să își suprime 

sentimentele; au relații toxice cu unul sau ambii părinți, li s-au îndeplinit toate dorințele în 

familie, iar la școală nu acceptă să fie refuzați; credința că băieții trebuie să fie luptători/duri; 

notele mici la școală; situațiile în care sunt față în față cu o altă persoană, nu contează genul: 

[tinerii devin agresivi cu o persoană] pe care o percep mai slabă, mai mica, mai nepregătită 

într-o situație anume; [modele de la] întrecerile sportive, jocuri, teribilismul etc. 

 Ca și în cazul fetelor, influența mediului extern școlii asupra băieților este apreciată ca 

importantă în adoptarea unui pattern de relație violent în general, legat de violența de gen, în 

particular. În plus și alte situații sunt exemplificate a fi importante pentru un  comportament 
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agresiv al băieților în cadrul școlii, respondenții marcând pentru băieți dar nu și pentru fete: 

influența jocurilor pe calculator, a produselor media(filme), a întrecerilor și jocurilor sportive, 

rezultatelor scăzute la învățătură. 

 Intoleranța la frustrare ca premisă a violenței este pomenită atât în cazul fetelor, cât și 

în cazul băieților care sunt agresivi la școală: „li s-au îndeplinit toate dorințele în familie, iar la 

școală nu acceptă să fie refuzați”. Seturile de reguli după care părinții cresc copii și cele din 

școală par că duc la disonanță și ca atare devin repere contradictorii pentru tineri, de aici 

necesitatea unor ajustări reciproce pentru a crește capacitatea lor de a se adapta și a fi expuși 

predominant la modele non-agresive. 

 

4.2.3. Atitudini legate de VBG 
 

 

 
 

 Atitudinile fetelor față de VBG (ex: să nu raporteze dacă sunt agresate) sunt întărite 

conform respondenților (190 cadre didactice, părinți, elevi) de modele venite preponderent din 

mediul social, din comunitate (47% în măsură mare și 22% în măsură foarte mare) și în cea 

mai mare parte din mediul de familie (37% în măsură mare și 37% în măsură foarte mare). 

De asemenea, modelele din comunitatea online au un rol important (41% apreciază o influentă 

mare și 20% foarte mare). Legat de mediul școlii, acesta are o influență relativ similară cu cea 
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Din comunitate (vecinătate, 
stradă, spații informale etc.)

în foarte mică măsură: 8

în mică măsură: 37

în mare măsură: 90

în foarte mare măsură: 41

nu știu: 14
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12%

37%
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în foarte mică măsură: 13

în mică măsură: 23
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în foarte mare măsură: 70

nu știu: 14
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a mediului online: 45% consideră că influența este mare, 18% foarte mare, 22% mică, 8% 

foarte mică. 

 

 

 

 

 

 Printre mediile sau relații care sunt considerate importante în întărirea atitudinilor 

fetelor/femeilor legat de VBG, de a nu o raporta, sunt și: 

a. Mediul instituțional: chiar de la instituțiile care ar trebui să le apere, când merg să se 

intereseze sau chiar să depună plângerea aud: „Toate faceți la fel...El/ea tot așa o să facă!” 

b. Relațiile de prietenie între femei: de la prietene, de obicei multe fete/femei nu se susțin între 

ele și au tendința să fie foarte răutăcioase ceea ce le determină să nu se susțină în cazul 

nefericit în care acestea trec prin anumite perioade dificile în familie, anturaj, prietenii, mediul 

online.  

 Ca și în cazul fetelor, atitudinile băieților față de VBG (ex: este tolerat să faci presiune, 

fiind mai puternic) sunt întărite conform respondenților (190 cadre didactice, părinți, elevi) prin 

modele venite preponderent din mediul  comunitar social (45% în măsură mare și 32% în 

măsură foarte mare) și cea în mai mare parte din mediul de familie (39% în măsură mare și 

43% în măsură foarte mare). Cumulativ, 82% dintre respondenți asociază atitudinile agresive 

cu familia care le întărește acest rol băieților (ex: este tolerat să faci presiune, fiind mai 

puternic). Doar 17% dintre respondenți cred că familia nu ar întreține astfel de atitudini la 

băieți: 8% și 9% într-o măsura mică și foarte mică. 
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în foarte mică măsură: 13

în mică măsură: 48
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 Modelele din comunitatea online au un rol la fel de mare pentru băieți ca și cele din 

comunitatea reală (48% apreciază o influență mare și 30% foarte mare). Legat de mediul 

școlii, acesta are o influență relativ similară cu cea din cazul fetelor privind atitudinea față de 
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VBG (48%-mare și 25%- foarte mare asupra băieților, respectiv față de 45%- mare si 18%-

foarte mare asupra fetelor), cu o apreciere ușor mai mare pentru influența școlii asupra 

băieților.  

 Toate mediile converg în a întări atitudinile fetelor sau băieților vis-a-vis de VBG, ceea 

ce însemnă că intervențiile trebuie să vizeze toate tipurile de medii (comunitate socială fizică, 

online, familie, școală) pentru a schimba atitudinile tinerilor, părinților, comunităților față de 

VBG. Alte medii/situații care sunt considerate importante în întărirea atitudinilor băieților legat 

de VBG sunt: mediul instituțional (cămin) sau relațiile lor („prieteni, familie, efectul de turmă, 

chiar dacă au o educație bună, în gașcă ei au tendința de a deveni mult mai agresivi, în multe 

familii băieții nu sunt educați așa cum ar trebui, presiune punându-se pe educația fetei, ca 

atare, de cele mai mule ori aceștia au tendința de a-și bate joc de fete crezând că, fiind băieți, 

au dreptul să se comporte urât, anturaje etc”). De asemenea, băieții primesc mesaje de la 

muncă, zona de loisir, media, diferite medii: „joacă, stradă, mass- media, TV (influența 

negativă a televizorului),mediul online/ platformele sociale etc.”. 

 

4.2.4. Toleranța VBG în mediul în care se dezvoltă tinerii 

  

 

229 din 342 de respondenți care au răspuns la întrebarea legată de motivele pe care 

le declară victimele pentru a tolera sau a nu raporta VBG, adică două din trei persoane, cred 

că motivul pentru care victimele tolerează și nu raportează VBG este teama că vor fi etichetate 
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de către ceilalți. 57% consideră ca acest motiv este des întâlnit și 32% un motiv foarte des 

întâlnit, cumulat, 89% dintre respondenți apreciază că ceilalți nu ar aproba acest 

comportament (norma socială predispune la etichetare). Pe locul secund ca motivație este 

„teama că ar pierde aprobarea sau afecțiunea unei persoane”, 59%  dintre respondenți cred 

că este un motiv des întâlnit și 21% este foarte des întâlnit. 

 Pe locurile trei și patru ca motivații ale victimelor care nu raportează se găsesc: teama 

că imaginea în fața celorlalți va fi deteriorată (204 respondenți din 342)și autopercepția că 

„ești prea slab/prea mic” ca să faci ceva(152 respondenți din 342). 

 

 Alte interpretări sau motive întâlnite de respondenți pentru care VBG nu este raportată: 

„teama pentru propria viață sau a copiilor, teama că agresorul i-ar amenința viața, faptul ca 

unele femei caută o atitudine cu care sunt familiare, în detrimentul binelui în sensul general 

acceptat”. De asemenea contează „mentalitatea de victimă, comoditatea, neîncredere în 

autorități, teama că autoritățile nu vor interveni și că situația se va înrăutăți când se întorc la 

agresor”. Este listată și interpretarea „[...] în rest, e un om bun”. O cauză este și „auto-

învinuirea victimei - victima trăiește într-un mediu în care VBG este ceva normal, victima 

dezvoltă afecțiuni psihice care o blochează” etc. 

 Această selecție de motive ne face să concluzionăm că percepția asupra practicii 

victimelor de a tolera, a nu raporta VBG este strâns corelată cu auto-validarea internă redusă 

sau cu riscurile majore percepute, cum ar fi pierderea vieții sau a copiilor. Constatăm prezența 

un locus de control intern care predispune la a tolera fenomenul, o persoană victimă apreciază 
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conform propriilor reprezentări, cunoștințe despre ce ar fi de făcut în caz de VBG, că a tolera 

este tot ce poate în contextul său de viață. Aceste resurse interne sau abilități fiindu-i 

insuficiente victimei, percepându-se prea mică și neînsemnată, duc la reprezentarea că nu ar 

putea raporta. Pentru a crește nivelul de auto-eficacitate percepută pe această dimensiune 

este nevoie atât de capacități personale exersate, cât și de suportul extern al celorlalți dar și 

de servicii intervenție de calitate, performante, transparente și accesibile. Cu toate acestea, 

percepția victimei asupra atitudinii celorlalți nu este nicidecum una suportivă, mai degrabă 

arată convingerea victimei asupra unei pierderi suplimentare fie a imaginii publice, fie a 

afecțiunii celor de care este atașată, posibil, chiar a agresorului. Cel mai mult victima se teme 

de a fi etichetată în mediul social, căutând mai degrabă o aprobare a celor din jur pentru 

acțiunea sa, o validare pentru comportamentul ei de a tăcea, a fi obedientă, a tolera VBG ca 

lucru acceptat social tacit: „VBG este ceva normal”. Nu în ultimul rând, alte motive pentru care 

victimele tolerează VBG sunt legate de „comoditate”, interpretarea că agresorul „este un om 

bun”, dar și de neîncrederea în autorități și de teama că autoritățile nu vor interveni și că își 

vor înrăutăți situația. 

 

 Cel mai des întâlnit motiv pentru care martorii nu raportează VBG este teama că ar 

deveni la rândul său victime (152 din 342 respondenți), această teamă fiind mai puternic 

resimțită decât revolta legată de menținerea VBG în mediul lor de viață. Acest motiv este 

urmat de percepția că există  pașii anevoioși de a raporta (134 din 342 respondenți).  

5%

12%

48%

35%

Teama că ai deveni la rândul tău 
victimă este mai puternic 

resimțită decât menținerea VBG: 
152

în foarte mică măsură: 8

în mică măsură: 18

în mare măsură: 73

în foarte mare măsură: 53

1%

10%

53%

37%

Pași anevoioși pentru a 
raporta: 134

în foarte mică măsură: 1

în mică măsură: 13

în mare măsură: 71

în foarte mare măsură: 49



 
 
 

 
 
Proiect derulat de: 

 
 

53 

Cumulat, 83 % dintre respondenți cred că martorii pot deveni victime la rândul lor în 

mare și foarte mare măsură, iar 90% dintre respondenți cred că a raporta este un lucru greu 

și foarte greu ca urmare a etapelor pe care le-ar avea de parcurs. Teama că vei fi etichetat de 

ceilalți dacă intervii (133 respondenți) și autopercepția ca „ești prea slab/prea mic” ca să faci 

ceva (116) sunt următoarele două motive pentru care un martor nu va raporta un caz de VBG. 

Frecvența cu care apar aceste ultime două motive la martorii VBG este relativ similară, 

respectiv 48% cred că motivul etichetării este des întâlnit, iar 35% cred că este foarte des 

întâlnit. Părerea despre tine a celor din jur este mai importantă decât a lua atitudine dacă ești 

martor la o agresiune din sfera VBG. Percepția auto-eficacității personale în fața pașilor 

anevoioși pentru a raporta este și ea o motivație care blochează acțiunea de a raporta VBG, 

3% dintre respondenți găsesc că este în mare măsură întâlnită și 37% în foarte mare măsură.  

 

 Ca și în cazul lipsei de reacție a victimelor, martorii se tem de etichetare și se percep 

„prea mici, prea slabi” pentru a face ceva. În baza criteriilor proprii de reacție la VBG ca sursă 

pentru acțiunile lor (locusul de control intern), martorii rămân tăcuți. Alte motive pentru care 

martorii nu raportează VBG sunt: „victima nu dorește ca martorul să raporteze, lipsa siguranței 

că se vor lua măsuri împotriva agresorului și protejarea victimei”. De asemenea, „martorul nu 

percepe actul ca fiind VBG”,„autoritățile iau în derâdere martorii și chiar victimele pentru 

raportări, mai ales în cazurile în care victima nu prezintă leziuni grave în urma abuzului”. 

Respondenții cred că „în multe cazuri, victimele se retrag din plângere, în special cele de gen 

feminin, de frică, iar martorul este tras la răspundere pentru plângerea efectuată, autoritățile 

nu își fac suficient de bine treaba iar victimele nu beneficiază de suficientă protecție ulterior”. 
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Favorizantă este și „concepția că nu trebuie să ne băgăm în treburile altora, frica că un 

părinte/tata va fi închis, frica de răzbunare în cele mai multe cazuri”. Martorii nu raportează și 

pentru că „victima rămâne acolo deoarece se află într-o poziție de putere (așa cum percepe 

ea subiectiv situația)și ei ca martori „nu au încredere în autorități, neluarea în seama de către 

autorități a VBG pentru faptul că este mai puțin important, nepăsarea lor”.  Martorii cred că 

„nu cunosc toate detaliile” conflictului sau „nu s-a rezolvat nimic dacă am raportat, nu se va 

face nimic și o autoritate o să îți spună că „de ce te bagi” , percepția că nu trebuie să „te bagi 

unde nu-ți fierbe oala”. Cel mai ades martorii au „teamă de a nu ajunge o victima a agresorului, 

teamă de a nu face mai mult rău victimei”. De asemenea, „victima poate refuza ajutorul din 

cauza fricii sau considera că este normal ceea ce i se întâmplă, iar încercarea de a opri acest 

gen de comportament este considerată ca fiind „neadecvată - să te bagi în viața unei persoane 

nu este permis”. Pe martori îi oprește și percepția că „victima și agresorul se pot împăca și 

atunci dispare, din perspectiva victimei, orice vina, agresiunea”. 

 Legat de justificarea comportamentului violent asupra: fetelor/tinerelor/femeilor sau 

băieților/tinerilor/bărbaților, au fost identificate următoarele categorii de răspunsuri: 

a. Justificarea violenței prin atribuirea unui rol în relația victimă-agresor 

  O parte dintre respondenți atribuie justificarea unui act de agresiune unor stereotipuri 

referitoare la victimă: fie că „femeia este victima provocatoare” (ea activează agresorul prin 

vestimentația sa, atitudine etc.) fie că este pasivă (nu face nimic, suportă), este văzută cea 

responsabilă în relația victimă - agresor, acesta justificând astfel agresiunea asupra ei. O altă 

părere este aceea că femeilor le place să fie agresate sau chiar se auto-învinovățesc pentru 

ceea ce au făcut, văd agresiunea ca pe o penitență, sunt victime pasive. Aceleași justificări 

se întâlnesc și în cazul în care băieții devin victime, fie ale egalilor, fie ale părinților sau altor 

adulți. Ei sunt considerați provocatori sau prea slabi, nu suficient de „bărbați”. 

b. Justificarea violenței ca metodă educativă, corectoare 

 Modelul  educațional agresiv în general, fie la adresa fetelor, fie la adresa băieților, 

este încă  prezent la nivel social, respondenții listează justificarea că „bătaia e ruptă din rai” 

sau „unde dă mama/tata, crește”. Există justificarea că „este normal să reacționezi violent față 

de oricine” și „că nu există altă soluție mai bună”. Alte argumente pentru acest tip de 

comportament față de o fată sau față de un băiat sunt legate de efectele metodei: „e spre 

binele lui”(pentru un băiat) sau „i-am dat o palmă ca să o calmez” (pentru o fată).Cât timp 

pattern-ul violent este legat de educație, el se extinde și în aria VBG. Un alt aspect justificativ 

este acela că femeia încalcă regulile de conviețuire, ca atare merită agresiunea din partea 

bărbatului sau chiar din partea unei alte femei („mi-a furat iubitul”). De asemenea, băieții 

trebuie să fie corectați prin violență pentru că au încălcat regulile sau normele de 

comportament (beau, fumează, umblă pe străzi etc.). 

c. Justificare prin raportarea la modele intergeneraționale și la particularitățile 

asociate genului 
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 În mediul social există justificări legate de trăsăturile femeii/bărbatului și relațiilor 

stabilite la nivel social și intergenerațional. Caracteristicile/trăsăturile psihologice și 

comportamentale ale femeii sau bărbatului care justifică violența, relațiile de putere asupra 

fetei/femeii sau băiatului/bărbatului sunt listate de  către respondenți ca argumente pentru un 

act de agresiune asupra  fetelor/femeilor și asupra băieților/bărbaților. 

d. Justificarea prin raportarea la normalitate: este o normalitate ca fetele/femeile 

sau băieții/bărbații să fie agresați, este un model intergenerațional validat. 

 e. Justificarea dată de context, lipsa de reacție a autorităților, lipsa de valoare a 

victimei: agresiunea este un comportament contextual, trebuie minimalizat, este o întâmplare 

care nu necesită reacție, justificarea că violența nu este oprită de nimeni, că victimele fac parte 

din familii modeste și, ca atare, sunt fără valoare, nu merită efortul. 

 Printre justificările comportamentului violent asupra fetelor/femeilor sau 

băieților/bărbaților au fost și: „femeile mint referitor la violență, pentru a obține câștiguri 

financiare”, „nu mi-am dat seama că se va afla”, „să fie bărbați, ce dacă ea te-a lovit? Tu nu 

ai voie să o lovești pe ea, că e fată!”, „lasă să vadă și ei cum este” (referitor la băieții/bărbații 

victime ale violenței), „uite așa, sunt răzbunate toate femeile”,[te bate pentru că] „îi place de 

tine, o face de drag”. 

 La întrebarea despre ce nu este considerat a fi comportament agresiv adresată 

respondenților care lucrează în mediul comunitar cel mai des întâlnit comportament este cel 

de disciplinare agresivă a fetelor, ceea ce permite constatarea existenței în conștiința 

publicului a unui pattern agresiv dar cu efect benefic dezvoltării lor/protecției lor. Asocierea 

agresivității cu beneficiul de a crește, a te face „om” etc, menține insecuritatea în diferite medii. 

Acest comportament este de asemenea tolerat și în cazul băieților. Șantajul emoțional este 

tolerat atât pentru fete cât și pentru băieți, de asemenea, este tolerat „a fi insistent pentru o 

întâlnire intimă”. O cutumă care atrage atenția ca fiind asociată diferit cu fetele sau băieții este 

cea legată de aspectele economice. Respondenții apreciază că „a profita economic de un 

partener/ bărbații trebuie să plătească” este tolerabil. Și aici se constată existența unui pattern 

uneori favorizant VBG, care poate predispune la VBG la nivel economic. Modelul care din 

punct de vedere istoric, vorbind în linii mari, este asociat unei disparități legate de capacitatea 

fetelor/femeilor de a dispune de mijloace economice proprii, poate predispune la situații în 

care fetele sau femeile acceptă, tolerează să fie în situații de VBG doar pentru a avea o 

protecție economică din partea celor care le susțin. Distribuția rolurilor prin prisma acestui 

model, poate fi și ea limitativă într-o oarecare măsură pentru tinere și tineri.  

 Alte situații precizate de cei care lucrează la nivel comunitar sunt: „normalizarea 

violenței fizice între bărbați pentru a rezolva conflictele”, ca pattern general de interacțiune și 

„violența verbală din partea bărbaților către femeie doar pentru că este îmbrăcată „provocator”, 

deși femeile se pot îmbrăca „provocator” dacă doresc...asta nu înseamnă că doresc să 

întrețină relații sexuale.” ”Victima provocatoare” este o interpretare care face ca anumite 

comportamente violente față de femei să fie tolerate și menținute, tocmai prin această 

justificare. Acest răspuns este întărit și  de motivația de a alege să nu raportezi VBG ca 

victimă,  aspect surprins în graficul de mai jos. Justificarea este apreciată de cei 133 de 
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respondenți din 342 ca fiind prezentă,  aceștia apreciind ca e des întâlnită (50%) sau foarte 

des întâlnită (29%). 

 

 

 Nu în ultimul rând respondenții listează la alte comportamente care sunt tolerate, 

nefiind apreciate a fi semnalate ca violențe de gen și „agresiunea sexuală verbală sau non-

verbala din partea bărbaților către femei în spatiile public (pe stradă/autobuz)” sau „agresiunea 

verbală și sexuală din partea bărbaților cisgender față de bărbații queer”. Ambele aspecte 

merită reținute ca limitative, îngrădind accesul la anumite facilități sau făcând nesigure 

anumite medii unde sunt tolerate agresiunile de acest tip. 

 

 

 

 

4.2.5. Forme de violență în școală 
  

În mediul școlar, cea mai puternic identificată formă de violentă este cea intragen între 

băieți (129 de respondenți din 190 cadre didactice, părinți, profesori). Legat de frecvența cu 

care se manifestă, respondenții apreciază că acest tip de violență între băieți  se manifestă 

des 47%   și 16 % dintre respondenți cred că se manifestă foarte des. Doar 36 % cred că este 
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întâlnită rar în mediul școlar, adică aproximativ o treime. Aceasta ar însemna că 2 din 3 băieți 

sunt implicați într-o formă de violență între ei. 

 

 

 

 Violența intragen între fete este mai rară, jumătate dintre respondenți cred ca este rar 

întâlnită, adică 63% respondenți cred ca are frecvență mai mică. Violența între fete și băieți 

este apreciată polarizat, 45% dintre respondenți cred că ea se întâlnește des, iar 55%, puțin 

peste jumătate, cred că este o situație rar întâlnită. Percepția asupra violenței între ceilalți 

actori care interacționează în mediul școlar sau în vecinătatea școlii, se prezintă astfel:  
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 O formă de violență care merită analizată este cea dintre elevi și părinți, unde 46% 

dintre respondenți (190 cadre didactice, părinți, elevi) spun că este des întâlnită iar 44% ca 

este rar întâlnită, existând o percepție destul de polarizată. Alte forme de violență întâlnite de 

respondenți în mediul școlar: constrângere psihologică din partea profesorilor, prin modul de 

acordarea notelor mai mici unor elevi care dau răspunsuri mai complexe decât alți elevi, care 

sunt preferați ai profesorilor, dar dau răspunsuri mai slabe, uneori chiar umilire în fața clasei, 

comparații cu alți elevi sau alte clase, limbaj trivial, invidie, aroganța verbală între elevi,rar 

violența verbală. 

 

 

4.2.6. Raportarea martorilor la VBG 
 

 La întrebarea în care respondenții afirmă dacă au fost până acum martorii unei situații 

de  VBG, dintre cei 342 de respondenți, 57% au fost martorii unei situații de VBG, 43% nu 

declară că ar fi observat un asemenea fenomen în experiența lor de viață. Cei 196 respondenți 

care au afirmat că au fost martorii VBG au precizat care sunt formele de VBG la care au 

asistat. Cele mai des întâlnite forme de VBG la care au asistat respondenții sunt: 
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- amenințare cu lovirea pentru o fată/tânără/femeie în comunitate (pe stradă, mijloace de 

transport, parc etc.); comunitate online (una din 2 persoane au asistat la această formă de 

violență asupra fetelor, adică 106 respondenți) 

- amenințare cu lovirea pentru o fată/tânără/femeie în familie (una din 2 persoane au asistat 

la această formă de violență asupra fetelor, adică 99 respondenți) 

- umilirea unei fete/tinere/femei în comunitate (pe stradă, mijloace de transport, parc etc.); 

comunitate online (aproape una din 2 persoane au asistat la această formă de violență asupra 

fetelor, adică 87 respondenți) 

- amenințare cu lovirea pentru o fată/tânără/femeie în școală sau în apropierea școlii (aproape 

una din 2 persoane au asistat la această formă de violență asupra fetelor, adică 85 

respondenți) 

- umilirea unei fete/tinere/femei în școală sau în apropierea școlii (aproape una din 2 persoane 

au asistat la această formă de violență asupra fetelor, adică 84 respondenți) 

- umilirea unei fete/tinere/ femei în familie (aproape una din 2 persoane au asistat la această 

formă de violență asupra fetelor, adică 83 respondenți) 

 Formele de agresiune ca umilirea și amenințarea cu lovirea asupra fetelor sunt cele 

mai des  întâlnite, cele mai nesigure spații fiind cele publice, cele din apropierea școlii și din 

școală, dar și familia.  Cele mai puțin întâlnite forme de agresiune sunt coerciția sau deprivarea 

arbitrară de libertate pe criteriul de gen, amenințările cu acțiuni de vătămare sau suferința în 

viața publică, amenințările cu acțiuni de vătămare sau suferința economică. 

 Legat de băieți/tineri/bărbați, actele de VBG au fost observate de martori într-o măsură 

mult mai mică, cea mai puternică fiind amenințarea cu lovirea pentru un băiat/tânăr/bărbat în 

școală sau în apropierea școlii (aproape una din 2 persoane au asistat la această formă de 

violență asupra băieților, adică 81 respondenți). Pe locul secund este amenințarea cu lovirea 

pentru un băiat/tânăr/bărbat în comunitate (pe stradă, mijloace de transport, parc etc.); 

comunitate online (75 din 196 respondenți, adică puțin peste o treime). Sub o treime dintre 

respondenți au asistat la umilirea unui băiat/tânăr/bărbat în comunitate (pe stradă, mijloace 

de transport, parc etc.);comunitate online (65 respondenți).  

 Legat de raportarea cazului ca martori VBG, 55% dintre cei care au fost martori, adică 

dintr-un total de 196 respondenți, au intervenit raportând cazul, dar o masă destul de mare 

dintre ei, 45%, nu au făcut acest lucru. 
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4.2.7. Spațiile în care se manifestă VBG 

  

Respondenții din mediul școlar apreciază că spațiul în care VBG este cel mai întâlnit 

este spațiul virtual, online (105 respondenți din 190 cadre didactice, elevi, părinți), urmat de 

spațiile comune din școală (102 respondenți din 190 cadre didactice, elevi, părinți). 

 

 

  Din punctul de vedere al frecvenței cu care apare un comportament VBG într-un 

anume spațiu, respondenții din mediul școlar (părinți, profesori, elevi) cred că tot mediul online 

este cel mai favorizant pentru agresiune tip VBG: 45% cred că frecvența este mare și 22% 

este foarte mare, cumulat 67%. Două treimi dintre respondenți cred că există probabilitatea 

ca violența bazată pe gen să fie prezentă în online. Legat de manifestări ale VBG întâlnite în 

alte spații, percepția despre lipsa siguranței este următoarea: spațiile din comunități (94 

respondenți), spațiul din preajma școlii (81 respondenți), sala de clasă (79 respondenți). 

 Cel mai sigur loc în ceea ce privește manifestarea VBG este considerat a fi sala de 

clasă. 

Aproape 70% dintre cei 190 de respondenți din școală (elevi, cadre didactice, părinți) 

nu știu că școala lor ar avea o strategie de combatere a VBG sau un plan concret în acest 

sens. Doar 12%, adică 22 persoane știu că există o strategie și 13%, adică 24 persoane știu 

să existe un plan concret de combatere VBG. Legat de programele de la nivel local, comunitar, 

din 342 de respondenți, doar 29 știu să existe o strategie anti-VBG comunitară, adică un 

9%
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În comunitățile 
online/rețelele sociale: 105

în foarte mică măsură: 9

în mică măsură: 26

în mare măsură: 47

în foarte mare măsură: 23
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9%

În spațiile comune ale școlii 
(teren de sport, curtea școlii, 

holuri, toalete): 102

în foarte mică măsură: 10

în mică măsură: 46

în mare măsură: 37

în foarte mare măsură: 9
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procent de 8%, iar 92% nu știu să existe acoperită această nevoie. 225 de respondenți din 

342, adică 66% consideră fenomenul VBG submonitorizat. Cea mai puternică barieră listată 

legat de raportarea VBG  la nivelul școlii este lipsa unui cadru de raportare  sau necunoașterea 

lui (cine, cui raportează etc). O altă barieră este „cosmetizarea fenomenului”, nefiind prioritizat 

pentru că ar afecta imaginea școlii în comunitate. Lucrurile sunt asemănătoare și la nivel 

comunitar, respondenții găsind cu prioritate aceleași bariere de raportare. În ambele medii în 

care se formează tinerii pe lângă barierele listate mai sus, apare și lipsa unui responsabil sau 

feedback-ul absent sau feedback-ul necorespunzător legat de raportare și rezolvarea cazurilor 

de VBG. Cea mai puternică barieră legată de intervenție este necunoașterea rolurilor, cine 

intervine și cum o face, urmată de necunoașterea cadrului de intervenție (GDPR, ce experți 

sunt implicați în intervenție), atât în școală cât și în comunitate. În comunitate aceste bariere 

legate de intervenție sunt urmate de neasumarea rolurilor profesionale legate de VBG. 

Referitor la conștientizarea și informarea privind VBG respondenții consideră că principala 

barieră este lipsa unui plan de comunicare consistent legat de VBG, urmată de lipsa de 

conștientizare a consecințelor pe termen scurt, mediu și lung ca urmare a VBG.  Atât la nivel 

școlar cât și la nivel comunitar o altă barieră este văzută a fi și lipsa resurselor pentru 

intervenție (umane, materiale, tehnologice etc.) Ambele medii, școlar și comunitar se 

confruntă cu același tip de bariere privind VBG, în percepția respondenților, ca atare tinerii nu 

au o alternativă reală legată de informare, raportare, intervenție în caz de VBG. 

 

 

4.2.8. Mediul online și VBG 
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Legat de mediul online în care tinerii sunt prezenți atât pentru a învăța cât și pentru a-

și petrece timpul liber se constată că practicile de relaționare dintre tineri în mediul online sunt 

predominant agresive, conform respondenților: 260 persoane cred că tinerii sunt expuși la 

etichetări, înjurături, postări denigratoare etc. Frecvența lor este următoarea: în mare măsură- 

58% și 29% în foarte mare măsură.Mai puțini respondenți (158) cred că practicile non-agresive 

se întâlnesc tinerii în mediul online. 

Legat de ce modele de relaționare online au întâlnit respondenții între tineri, acestea au fost: 

a. Agresive între fete/tinere și între băieți/tineri: 

- Violența promovată în media, în emisiuni care fac audiență cu agresiunea între tinere fete 

sau între tineri băieți pentru supremație, audiență între egali-voturi, poziție avantajoasă 

- Comentarii agresive, bârfe sau certuri, critici ce au ca rezultat abuzul emoțional, umilirea 

victimei 

- Produse media, poze compromițătoare și postarea lor fără acord 

- Amenințări, acte de violență fizică promovate online 

b. Non-agresive între fete/tinere și între băieți/tineri 

- Aprecierea formatorilor de opinie care promovează mesajele non-violente 

- Mesaje suportive, pozitive 

- Asocierea pentru activități educative, ocupații, hobby-uri 

- Construirea de relații de prietenie, colaborare, networking 

 Legat de canalele cu care tinerii rezonează ca model de comportament privind VBG, 

cel cu care tinerii rezonează cel mai mult este TikToc (253 respondenți), urmate de Facebook 

(223 respondenți), urmate de canalele pentru jocuri(197 respondenți) și de influenceri (179 

respondenți).  30 respondenți amintesc și alte canale pe care le frecventează tinerii: 

Instagram, Youtube, Twitter, Discord groups, WhatsApp, SnapChat. De asemenea ei se 

întâlnesc pe alte site-uri, blogg-uri, aplicații de dating. Această informație este utilă în 

calibrarea mesajelor și campaniilor VBG care au ca public țintă tinerii. 

  Legat de măsura în care aceste canale online pot fi o resursă de combatere a 

violenței/VBG, respondenții cred că potențialul de influență la nivel informal asupra tinerilor  

este de 41% (în mare măsură), 23 % în foarte mare măsură, cumulat, 64%. Adică doi din trei 

respondenți cred că pot fi o resursă în combaterea violenței/VBG. 
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5. Bune practici internaționale: studiu de caz- 

Norvegia 
 

 

Norvegia a ratificat Convenția de la Istanbul în 2017 și a înaintat primul raport de țară 

către GREVIO în 2020 în care a centralizat progresul implementării măsurilor pentru a asigura 

conformarea la cerințele Convenției.  

 

Centrele de criză și linia de ajutor în cazuri e violență și abuz 

Norvegia utilizează de cel puțin 30-40 de ani centrele de criză prin intermediul cărora 

oferă sprijin femeilor și copiilor lor copiilor, precum și tinerilor au căzut victime abuzurilor. În 

ultimii ani, activitatea centrelor s-a extins pentru a oferi asistență inclusiv abuzurilor35. 

Norvegia are o lege dedicată care reglementează funcționarea acestor centre de criză, care 

prevede că este în responsabilitatea autorităților locale municipale de a furniza aceste servicii. 

În prezent, există 44 de centre pentru femei pe teritoriul Norvegiei, iar 39 dintre acestea oferă 

asistență și bărbaților. În 2019, în adăposturile de criză norvegiene lucrau în total 546 de 

angajați, iar bugetul anual pentru fiecare adăpost variază de la mai puțin de 95 510 EUR la 

peste 2,8 milioane EUR36. Fiecare municipalitate este responsabilă pentru alocarea banilor 

pentru propriile centre. Principale servicii de asistență socială pe care le asigură sunt: 

rezidență gratuită și/sau servicii de zi cu acces la consiliere și îndrumare juridică. Centrele 

care asigură rezidență gratuită, asigură, de asemenea, segregarea femeilor și bărbaților. 

Secretariatul Centrului de Criză (Krisesentersekretariatet)37 este organizația umbrelă 

independentă a Norvegiei pentru toate centrele de criză din Norvegia. Toate adăposturile 

municipale au posibilitatea de a deveni membru al Secretariatului, care apare ca un important 

purtător de cuvânt politic. Proiectele care sunt inițiate de Secretariat sunt finanțate de 

Ministerul Justiției și Securității Publice. 

Linia de ajutor VO- Help Line este linia națională de asistență pentru violență în familie 

și a fost lansată în octombrie 2019 pentru a oferi ajutor imediat persoanelor care se confruntă 

cu situații de violență și abuz în relații apropiate. Linia de asistență a primit deja 1431 de 

apeluri telefonice până în aprilie 2020, 25 % din apelurile primite provenind de la persoane 

care nu au mai folosit niciodată serviciul. 77% dintre ce care au utilizați linia telefonică sunt 

victime directe ale violenței, iar 13% sunt rudele lor. De asemenea, 77% dintre cei care au 

 
35 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-44  
36 https://www.ldo.no/globalassets/_ldo_2019/_bilder-til-nye-nettsider/jenter/norway-to-grevio.pdf , p.47 
37 https://www.krisesenter.com/om-oss/ 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-44
https://www.ldo.no/globalassets/_ldo_2019/_bilder-til-nye-nettsider/jenter/norway-to-grevio.pdf
https://www.krisesenter.com/om-oss/
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folosit serviciul sunt femei, în timp ce 21% sunt bărbați. Programul a primit o finanțare de 2,9 

milioane de coroane (284 978 EUR) în 2020, o parte dintre aceste fonduri fiind utilizate pentru 

a extinde serviciile, iar în prezent linia de asistență are propriul serviciu de chat38. Linia de 

ajutor VO funcționează în paralel între Secretariat și Centrul de Criză din Oslo, având astfel 

capacitatea să ofere servicii 24 de ore din 24. În 2020, linia a înregistrat o creștere a solicitărilor 

cu 39% în aprilie și apoi cu 20% în octombrie. Majoritatea solicitărilor pe care le-au primit au 

vizat violența psihologică (39%) și violența fizică (24%). Solicitările cu privire la violența 

sexuală au fost de 14%. În raport cu anul 2019, s-a înregistrat o creștere cu 5% în acest caz. 

40% dintre victime solicită consiliere și îndrumări, iar 33% solicită un spațiu sigur pentru a 

vorbi despre problemele lor39. În perioada 1992-2018, centrele de criză au oferit refugiu și 

ajutor pentru peste 100 000 de victime, deținând cel mai important rol asigurarea drepturilor 

femeilor, bărbaților și copiilor la o viață fără violență și abuz40.  

 

Combaterea violenței bazate pe gen în mediul școlar 

În conformitate cu capitolul 9A din Legea educației din Norvegia, toate școlile sunt 

instruite să respecte legislația privind un mediu școlar și de învățare sigur41. Legea este în 

ceea ce privește datoria pe care unitățile de învățământ le au în acest sens, precum și cu 

privire la consecințele în cazul în care o școală nu reușește să reacționeze în cazurile de abuz. 

Capitolul 9A conține: dreptul unei persoane la un mediu fizic și psihosocial bun; datoria școlii 

de a lucra sistematic pentru a promova sănătatea, mediul și siguranța elevilor; o obligație 

pentru toți angajații dintr-o școală de a acționa dacă bănuiesc sau sunt informați că un elev 

nu are un mediu școlar sigur; și un mecanism de plângere în cazul în care școala nu își 

îndeplinește datoria de a acționa cu privire la problema dată42. În situațiile în care școala nu 

respectă legislația și nu reușește să asigure un mediu sigur și sănătos pentru elevii săi, 

autoritățile norvegiene finanțează și asigură elevilor din ciclul primar și secundar, care se 

confruntă cu orice tip de violență sau încălcare în perimetrul școlii, accesul la un ombudsman 

(mediator, specialist care asigură asistență în domeniul juridic) 43. Fiecare unitate 

administrativă are propriul centru de resurse pentru tineri, cu acces la consiliere și îndrumare 

în domenii are au legătură cu mediul școlar, precum cazurile de agresiune și violență și alte 

probleme care pot stârni îngrijorare. Reglementările pe care ombudsmanii le respectă sunt 

Convenția cu privire la drepturile copilului și Legea norvegiană a educației, care pun bazele 

măsurilor lor de prevenire a violenței împotriva copiilor și tinerilor44. 

Studiu de caz: Medierea pentru copii și tineri din Viken. Ombudsmanul pentru copii 

și tineri din Viken este un exemplu de centru de resurse pentru copii, tineri, părinți și angajați, 

atât din sectorul educațional privat, cât și în cel public. Acest Ombud lucrează pe 4 niveluri 

diferite în societate – nivel individual, nivel instituțional, nivel de sistem și nivel societal. Scopul 

lui este de a lucra cu măsuri preventive prin furnizarea de informații și îndrumări pentru 

 
38 https://www.volinjen.no/wp-content/themes/volinjen/Volinjen_Arsrapport_2020_260x198mm_v1[2].pdf  
39 Ibd. 
40 https://www.krisesenter.com/om-oss/  
41 https://www.elevombudene.no/english  
42 https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_11  
43 https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/ombudet-for-barn-og-unge-i-viken/elev/  
44 https://www.elevombudene.no/english  

https://www.volinjen.no/wp-content/themes/volinjen/Volinjen_Arsrapport_2020_260x198mm_v1%5b2%5d.pdf
https://www.krisesenter.com/om-oss/
https://www.elevombudene.no/english
https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_11
https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/ombudet-for-barn-og-unge-i-viken/elev/
https://www.elevombudene.no/english
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anchete și pentru a dezvolta competențe. Potrivit statisticilor de la Ungdata.no, majoritatea 

copiilor și tinerilor din Viken se distrează la școală 45. Cu toate acestea, există încă unii care 

se confruntă cu provocări în ceea ce privește excluderea, bullyingul și alte încălcări. Unul 

dintre aspectele importante în activitatea Ombud-ului este că victimele sunt ascultate și 

considerate ca agenți activi în propria îmbunătățire. În perioada 1 ianuarie 2020 – 30 iunie 

2021, Ombudsmanul din Viken a răspuns la un total de 433 de solicitări din partea copiilor, 

tinerilor sau părinților acestora din școlile primare și gimnaziale46.  

 

 
Distribuția solicitărilor pe 
teme și mediul de transmitere 
 
49% mediu școlar sigur, 
școala primară 
23% drepturi, sistemul de 
ucenicie 
19% drepturi, elevi ciclul 
secundar inferior 
9% mediu școlar sigur, ciclul 
secundar superior 

 

O mare parte din solicitările primite de Ombud implică dreptul copilului la un mediu 

școlar sigur și bun. Ombudsmanul abordează cazurile care implică hărțuire, violență 

psihologică și fizică, excludere și abuzuri/ încălcări din mediul online. Cunoștințele despre cum 

să se creeze un mediu de învățare sigur și bun variază însă foarte mult între diferite 

municipalități și unități de învățământ. Motivul care stă la baza acestor diferențe este 

descentralizarea, deci libertatea pe care o au școlile de a alege propriile metode și tehnici de 

învățare care li se potrivește cel mai bine. Pentru a crește competențele profesorilor cu privire 

la Legea Educațională 9A, Ombud-ul din Viken a cooperat cu Camelot Escape-room în 

dezvoltarea unui instrument de învățare interactiv – „Escape box”, care acoperă diferite moduri 

de a trata și monitoriza cazurile de încălcare a principiilor privind asigurarea unui mediu 

educațional sigur și drepturile copilului47. Prin utilizarea designului și metodologiei camerelor 

de evadare, Escape box este un instrument pentru prevenirea agresiunii în școli. Jocul 

presupune organizarea unei camere cu diferite Escape boxes (casete de evacuare) încuiate 

care conțin obiecte pe care copiii/ tinerii trebuie să le obțină. Pentru a face acest lucru, au 

nevoie de o parolă care asigură trecerea la următoarea sarcină. Acest proiect creează spațiu 

pentru discuții între colegi și profesori; abordează Legea educației 9A și Convenția cu privire 

la drepturile copilului; și crește gradul de conștientizare cu privire la responsabilitatea 

profesorilor de a interveni atunci când apar probleme.  

 
45 https://viken.no/_f/p1/i3639e687-88fc-424f-b012-ed7a87c3fa37/arsrapport-ombudet-for-barn-og-unge-i-viken-
2020-til-juni-2021-2.PDF  
46 Ibd. 
47 Idem, p.20 

https://viken.no/_f/p1/i3639e687-88fc-424f-b012-ed7a87c3fa37/arsrapport-ombudet-for-barn-og-unge-i-viken-2020-til-juni-2021-2.PDF
https://viken.no/_f/p1/i3639e687-88fc-424f-b012-ed7a87c3fa37/arsrapport-ombudet-for-barn-og-unge-i-viken-2020-til-juni-2021-2.PDF
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6. Concluzii și recomandări 
 

 

Observăm, așadar, că norme cu privire la prevenirea și combaterea violenței se 

regăsesc în la nivelul tuturor sectoarelor de activitate și cu privire la diferitele medii de 

interacțiune socială. Combaterea violenței bazate pe gen este strâns legată atât de asigurarea 

dezideratului egalității de șansă între femei și bărbați, dar și de diminuarea formelor de 

violență, în general. Cadrul normativ limitează violența de gen la violența împotriva femeilor, 

astfel că violența bazată pe gen se folosește într-un grad destul de mare interșanjabil cu 

violența domestică, care la rândul său cuprinde multiple forme de manifestare, de la violență 

fizică și emoțională, la violență sexuală. Așa cum arătam, cadrul național de reglementare, 

precum și practicile de la nivelul instituțiilor exclud nu doar violența de gen în contextul 

diversității genurilor (ceea ce este încă motivat de tensiunea de la nivel politic, dar și la nivelul 

societății cu privire la acceptarea problematicii diversității genurilor), dar și posibilitatea ca 

băieții să fie victime ale violenței de gen (adesea în context familial) sau de cazuri de violență 

bazată pe gen, dar manifestată intragen.  

Din concluziile rezultate în urma discuțiilor cu factorii de decizie și instituționali, aceștia 

admit că momentan nu există o perspectivă unitară asupra modului în care VBG va fi integrată 

la nivelul cadrului normativ și instrumentelor de monitorizare și raportare cu care lucrează 

specialiștii din diferitele domenii: protecție socială, educație, protecția copilului etc. 

Operaționalizarea ar fi, în viziunea unora dintre acești actori instituționali, cu atât mai mult 

necesară cu cât atrag atenția că nu putem ști adevărata dimensiune a fenomenului în 

România până acesta nu este măsurat corect, cu atât mai puțin deci, nu pot fi formulate acțiuni 

exhaustive de combatere a VBG. Oportunitățile care vin de la nivel central sunt strategiile 

naționale dezvoltate începând cu 2013 cu scopul de a preveni și combate fenomene precum 

violența domestică, violența sexuală și toate formele de discriminare pe criterii de apartenență 

la sex în toate mediile sociale. O parte dintre acestea vin în completarea obligațiilor pe care 

România și le-a asumat prin ratificarea Convenției de la Istanbul și sunt completate de proiecte 

și inițiative implementate cu participarea direcțiilor și serviciilor de protecție socială: crearea 

centrelor de criză a căror deficit și necesitate au fost semnalate de toate categoriile de experți, 

consiliere psiho-emoțională și juridică pentru victime, consilierea agresorilor, programe de 

sprijin pentru reintegrare socio-emoțională pentru victime, linii telefonice de urgență etc.  La 

acestea se adaugă campaniile de conștientizare și informare derulate la firul ierbii pe baza 

unor colaborări mai ample la nivel central cu diferite ministere sau parteneriate punctuale cu 

instituții locale sau organizații neguvernamentale. Trebuie spus însă că, dincolo de 

modificarea adusă Legii nr. 202/2002 prin introducerea definiției de violență bazată pe gen, 

nici la nivelul acestor strategii delimitarea conceptului și a limitelor VBG nu este foarte clară. 
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În al doilea rând, între actorii instituționali de la nivel central care coordonează politicile 

publice în domeniul egalității de șanse și cei care activează la firul ierbii, mai cu seamă cei din 

protecția socială și din școli, uneori apar contradicții asupra importanței abordării problematicii 

genului și percepții diferite asupra fenomenului VBG. La nivelul unităților de învățământ, mai 

cu seamă, există divergențe asupra abordării unor tematici precum genul sau violența 

sexuală, mai ales pe fondul dezbaterilor relativ recente din spațiul public cu privire la 

introducerea educației sexuale/ pentru sănătate ca disciplină școlară. 

Percepțiile, opiniile și comportamentele în relație cu VBG sunt greu de disociat de cele 

violente, în general. În mai multe cazuri, s-a observat în rândul elevilor participanți la cercetare 

că violența e disociată de VBG, iar comportamentele care subscriu VBG (cu precădere cazuri 

de violență verbală și simbolică) care pornesc la stereotipuri de gen nu sunt imediat 

recunoscute ca violență. Informațiile pe care elevii susțin că le dețin cu privire la fenomen 

parvin în general din media și online, și în mai puține cazuri din școală, excepție constituind 

activitățile extra-curriculare. Totodată, în rândul unor elevi, s-a constatat o reținere de a 

interveni în cazurile de violență, implicit a VBG, pe care o observă în școală, reținere motivată 

de teama de a fi victime la rândul lor. De asemenea, au arătat că fetele predispuse a fi 

victimele VBG sunt fie introvertite, fie, din contră, expansive, „băiețoase”, în timp ce victimele 

băieți sunt mai degrabă cei tăcuți, „pasivi”. Cauza, explorată de asemenea de părinți, ar fi că 

modelele după care se realizează educația sunt diferite în cazul fetelor față de cel al băieților, 

unde primii sunt mai încurajați să adopte comportamente îndrăznețe, chiar agresive. Același 

tip de explicație vine și din partea cadrelor didactice care arată că violența, în general, nu doar 

VBG este motivată și de atitudinile învățate în familie, mai cu seamă încurajarea 

comportamentelor „descurcărețe” care tratează regulile ca volatile, mai ales în cazul băieților. 

Ambele categorii de actori, profesori și părinți, au indicat media ca fiind un vector al propagării 

stereotipurilor de gen, deși cadrele didactice au arătat că aceste stereotipuri sunt conservate 

și în familie, devenind vizibile mai ales în contextul discuțiilor despre viitoarea carieră a 

copiilor, în care cu ușurință sunt disociate acele profesii masculinizate și feminizate.  

În plus, deși la nivel central se discută despre redefinire curriculară care să integreze 

abordări critice, din perspectiva egalității de gen, a conținuturilor educaționale în vederea 

prevenirii și combaterii efective violenței, implicit a violenței de gen, la nivelul unităților de 

învățământ încă sunt necesare o serie de măsuri efective de intervenție în astfel de cazuri. 

Dificultățile din această perspectivă vin atât pe fondul problematicii înțelegerii „genului”, cât și 

pe fondul celor legate de prevenirea și gestionarea violenței. Introducerea obligațiilor pentru 

prevenirea și combaterea bullyingului se confruntă cu propriile limitări. În ceea ce privește 

raportarea, momentan datele colectate cu privire la bullying și violență nu integrează detalii 

despre motivația acestora, prin urmare nu este cunoscută natura fenomenului VBG la nivelul 

școlii. Cu privire la proiectele derulate în mediul școlar ca parte a activității extra-curriculare a 

existat în ultimii ani o propensiune pentru cele care abordează tema violenței, a bullyingului și 

chiar a VBG, dar cu excepția bullyingului, abordarea VBG rămâne fragmentară, opțională și 

are loc numai cu sprijin sau resurse venite din granturile și donațiile pe care le primesc 

organizațiile neguvernamentale. 
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Recomandări 
 

Prezenta listă de recomandări a fost fundamentată atât pe rezultatele și concluziile cercetării, 

cât și pe recomandările punctuale venite dinspre respondenți în cadrul sesiunilor de cercetare 

derulate. 

 

Pentru factorii instituționali și decizionali: 

• Acordarea asistenței la firul ierbii comisiilor specializate din unitățile de învățământ în 

vederea dezvoltării și/sau actualizării strategiilor și planurilor interne de prevenire a violenței 

care să includă și elemente punctuale referitoare la VBG. În contextul în care ANES 

colaborează deja cu Ministerul Educației cu scopul formării viitoare a responsabililor în 

domeniul egalității de șanse din rândul cadrelor didactice, care vor activa la nivelul unităților 

de învățământ, este încurajat un program de formare tailor-made, care să răspundă nevoilor 

punctuale din mediul școlar, inclusiv dezvoltarea abilităților practice de intervenție în cazuri de 

VBG și a competențelor de elaborare și implementare a instrumentelor de prevenție și 

combatere.  

 

• Facilitarea de către inspectoratele școlare județene și/sau CJRAE a parteneriatelor 

inter-instituționale sau cu organizații neguvernamentale de care să beneficieze unitățile de 

învățământ aflate în zone dezavantajate, care nu au acces în mod direct la astfel de 

oportunități, în vederea acordării de sprijin suplimentar, atât pentru dezvoltarea și 

implementarea instrumentelor de combatere a violenței și implicit a VBG, cât și pentru activități 

de formare și consiliere. 

 

• Modificarea instrumentelor de monitorizare și raportare a cazurilor de violență pe care 

le utilizează consilierii școlari astfel încât să cuprindă categorii de cauze/ motivații e care le 

identifică. Introducerea VBG printre criteriile pe baza cărora se realizează monitorizare și 

raportarea. 

 

• Creșterea capacității și a rolului unităților de învățământ de a identifica și raporta în 

timp util cazurile de violență domestică la care tinerii sunt victime sau martori, inclusiv de a 

derula sesiuni de parenting pe teme legate de violență și VBG.  

 

• Introducerea în standardele minime de calitate ale ARACIP a unor criterii pe baza 

cărora se desfășoară monitorizarea și evaluarea care să cuprindă implementarea 

instrumentelor de informare, prevenire, combatere și monitorizare a VBG. 

 

• Instrumentalizarea unor campanii de comunicare în mediul online adresate tinerilor cu 

scopul de a atrage atenția cu privire la VBG. Implicarea în acest demers a persoanelor resursă 

(persoane publice – artiști, influenceri) pentru a sprijini dezvoltarea mesajelor și a-l propaga.  
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• Instituirea unor programe de practică universitară și voluntariat la nivelul DGASPC 

pentru a atrage în viitor personal cu vocație, pregătit și empatic în abordarea cazurilor sociale, 

astfel încât imaginea instituției ca una eminamente birocratică să fie transformată. 

 

• Instituirea la nivelul CJRAE a unor centre de mediere juridică dedicate elevilor, 

profesorilor și părinților, după modelul norvegian al Ombudsmanului, la care aceștia să se 

poată adresa pentru a primi îndrumare cu privire la situațiile de violență, implicit VBG, violență 

domestică, alte situații cu care se confruntă în interiorul sau în afara școlii și la care au fost 

parte ca martori sau victime.  

 

• Derularea unei cercetări la nivelul unităților de învățământ care să surprindă 

percepțiile, opiniile și atitudinile cadrelor didactice cu privire la concepte precum egalitatea de 

șanse, VBG, violența sexuală, genul pentru a estima gradul de rezistență la schimbările de 

politică educațională aflate pe agenda Ministerului Educației. Dublarea cercetării și în rândul 

elevilor, părinților și altor specialiști implicați în abordarea integrată cazurilor de violență/ VBG 

în școală pentru a înțelege mai clar cauzele, oportunitățile, dar și baierele între abordarea 

familială și abordarea sistemului de învățământ. 

 

• Actualizarea sistemelor de colectare a datelor cu privire la cazurile de violență, trafic 

de persoane și discriminare de la nivelul tuturor instituțiilor și autorităților cu atribuții în domeniu 

și introducerea, acolo unde nu există, a unor criterii cu privire la sexul/ genul victimei și a 

motivației care a stat la baza violenței pentru a decela dimensiunea VBG din totalul cazurilor 

de violență. 

 

• Dezvoltarea de către ANES (într-o eventuală colaborare cu INS) a unui indice compozit 

de măsurare a violenței de gen pe baza datelor colectate la nivelul ambelor instituții, precum 

și de la nivelul altor instituții ca DGASPC-uri, unități de învățământ, alte entități la nivel național 

care centralizează informații despre cazurile care implică și violență bazată pe gen. 

 

 

Pentru actorii din mediul școlar:  

• Elaborarea și/ sau actualizarea instrumentelor de prevenire și combatere a VBG de la 

nivelul unităților de învățământ (strategii, programe, planuri, proceduri, regulament de ordine 

interioară) referitoare la violență și bullying care să cuprindă și elemente referitoare la VBG. 

Aceste referiri la VBG nu trebuie să vizeze doar situațiile sau relațiile dintre elevi sau elevi și 

cadre didactice, ci și relațiile dintre cadrele didactice între ele, precum și între cadrele didactice 

și părinți. Adoptarea unei politici anti-hărțuire, care să facă referire inclusiv la hărțuire sexuală, 

la nivelul unităților de învățământ care să cuprindă informații clare cu privire la liniile și pârghiile 

de raportare și intervenție disponibile (ref. Linie telefonică a SPAS, DGASPC sau ANES).  
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• Îmbunătățirea activităților derulate la orele de consiliere și dirigenție astfel încât să 

cuprindă abordarea unor teme precum: VBG, violența la în mediul online, forme de violență 

simbolică și emoțională. Încheierea la nivelul unităților de învățământ de parteneriate cu 

instituții precum DGASPC, poliție, DSP și organizații neguvernamentale pentru a dezvolta 

programe care să se deruleze la orele de dirigenție sau activitățile extra-școlare. Inițierea de 

programe de co-predare, co-facilitare la nivelul unităților de învățământ.  

 

• Participarea la programe și granturi în parteneriat cu unități de învățământ și organizații 

naționale sau internaționale care abordează tematica violenței și a VBG.  
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https://cdn.sida.se/publications/files/-gender-based-violence-and-education.pdf 

 

 

https://www.ldo.no/globalassets/_ldo_2019/_bilder-til-nye-nettsider/jenter/norway-to-grevio.pdf
https://www.ldo.no/globalassets/_ldo_2019/_bilder-til-nye-nettsider/jenter/norway-to-grevio.pdf
https://www.krisesenter.com/om-oss/
https://www.volinjen.no/wp-content/themes/volinjen/Volinjen_Arsrapport_2020_260x198mm_v1%5b2%5d.pdf
https://www.volinjen.no/wp-content/themes/volinjen/Volinjen_Arsrapport_2020_260x198mm_v1%5b2%5d.pdf
https://www.elevombudene.no/english
https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/ombudet-for-barn-og-unge-i-viken/elev/
https://www.elevombudene.no/english
https://cdn.sida.se/publications/files/-gender-based-violence-and-education.pdf


Material realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund
România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și

Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui
material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a

Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe
informații accesați www.eeagrants.org.

MATERIAL GRATUIT


