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1. Introducere/ Context
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.
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2. Metodologie
Prezentul raport este realizat pe baza a 21 de interviuri derulate 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
de resurse educaționale județene, 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.

3. Rezultatele cercetării – analiza datelor
3.1. Percepții, opinii, cunoștințe despre VBG în rândul 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
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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
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.
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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 au fost de, de asemenea, indicate de intervievați drept
factori care întrețin stereotipurile de gen sau instigă la comportamente violente, fie ele doar
simbolice, dacă nu chiar fizice.

3.2. Acțiuni, proiecte, parteneriate
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 celor
intervievați. Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și-a asumat
reforma legislativă ca urmare a ratificării Convenției de la Istanbul prin Legea nr. 30/2016.
Consecința a fost aceea a introducerii în Legea nr. 202/2002 a definiției violenței bazate pe
gen în anul 2018. Până în prezent acțiunile ANES au fost direcționate atât la nivel de strategii,
cât și de intervenție la firul ierbii, având în centru tematicile egalității de șanse și combaterea
violenței domestice. ANES este deja la finalul celui de-al doilea ciclu strategic, după ce în
perioada 2013/2014- 2017 a coordonat implementarea a două strategii: Strategia națională în
domeniul egalității de șanse între femei și bărbați și Strategia națională pentru prevenirea și
combaterea fenomenului violenței în familie, iar în perioada 2018-2021 a coordonat
implementarea unei strategii integrate privind promovarea egalității de șanse între femei și
bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice. În 2021, prin HG nr. 592 a fost
adoptată 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,
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femeile, băieții și bărbații, cadrele didactice, profesioniștii și autoritățile publice centrale și
locale, familiile și comunitățile, reprezentanții ai ONG-urilor și societatea, în general1.
O altă realizare precizată de reprezentanții ANES a fost introducerea obligației ca
entitățile cu peste 50 de salariați să aloce unui angajat atribuții în domeniul egalității de șanse.
Dintre realizările de la firul ierbii menționate de reprezentanții ANES 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 poliție2.
În continuarea inițiativelor ANES în domeniul educației, Ministerul Educației
colaborează cu Agenția și derulează în baza unui protocol de colaborare o i inițiativă de
conștientizare la nivelul școlilor, dar în regim extra-curricular și neobligatoriu. 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 (...)”. 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
1

https://anes.gov.ro/strategia-nationala-pentru-prevenirea-si-combaterea-violentei-sexuale-sinergie-20212030-si-planul-de-actiuni-pentru-implementarea-ei-aprobate-de-guvern/
2
https://rm.coe.int/state-report-on-romania/16809b9faf , p.31
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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 criteriile 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.
În ceea ce privește monitorizarea VBG, MEN nu centralizează în mod specific date
despre acest subiect, însă la nivelul unităților de învățământ, consilierii școlari colectează
informații despre cazurile 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 însă 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 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.
Tot la nivel central, 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 Strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă. Nu a fost însă menționată o
colaborare efectivă cu ANES în vederea implementării obiectivului 5 al Agendei 2030, referitor
la egalitatea de gen, dar există o astfel de colaborare cu Ministerul Educației și specialiști din
mediul universitar. Monitorizarea asupra obiectivului 5 se realizează cu ajutorul INS pe baza
indicatorilor de dezvoltare durabilă stabiliți de aceasta. Din lista disponibilă însă pe website-ul
instituției, indicatorii referitori la egalitatea de gen nu includ momentan violența bazată pe gen.
La nivelul serviciilor de asistență și protecție socială se produc cele mai multe acțiuni
de intervenție conexe VBG, anume prin intervențiile direcțiilor de asistență socială și protecția
copilului în cazurile de violență domestică și abuz. Sistemul de intervenție funcționează similar
în fiecare județ prin asigurarea managementului de caz. Acest lucru presupune evaluarea
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cazului și stabilirea unui plan de intervenție și recuperare, asigurarea consilierii psihoemoționale, 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 sunt femei, iar cele 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 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
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 sa 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
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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.

3.3. Nevoi și bariere întâmpinate
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
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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
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
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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
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.

3.4. Planuri și strategii viitoare
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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
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
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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.

4. Concluzii și recomandări
Ca urmare a interviurilor derulate, principalele concluzii cu privire la perspectivele
actorilor instituționali asupra VBG sunt după cum urmează. În primul rând, 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
ei. 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.
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
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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 ca disciplină școlară. 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
suplimentare. Dificultățile din ceastă 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 în multe dintre cazuri cu sprijin sau resurse venite
din granturile și donațiile pe care le primesc organizațiile neguvernamentale.
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