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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.  
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2. Metodologie 
 

2.1. Descrierea instrumentului 

 

Cercetare cantitativă – sondaj de opinie național-nereprezentativ statistic pentru 

populația României, bazat pe opinii si afirmații ale respondenților, acestea neputând fi 

generalizate. 

Vârstă: 14 -18 ani și peste 18 ani. 
Volumul eșantionului: 342 de respondenți. 
Perioada de colectare a datelor: 17-31 decembrie 2021. 
 

Instrumentul de cercetare: chestionar online cu întrebări închise și deschise, cu 
structură arborescentă, anumite întrebări fiind adresate doar unor categorii de respondenți. 
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.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 

 

2.2. Analiza 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: 

 
1 Sara Rafael Almeida, Joana Sousa Lourenço, François J. Dessart and Emanuele Ciriolo, Insights from 
behavioural sciences to prevent and combat violence against women(Luxembourg: Publications Office of the 
European Union, 2016), 10. 
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 Participanții la studiu sunt din București (122) și din alte 18 de județe ale României 

(220), distribuția pe județe fiind prezentată alăturat: 

 

 

 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%. 

 

18%

82%

Sex

Băiat/Bărbat: 60 Fată/Femeie: 282

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
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 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): 

 

 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 

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

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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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%).  

 

 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. Rezultatele cercetării 

 

3.1. Percepții despre violența bazată pe gen 
 

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. 

 - 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. 

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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 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”.2 

 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 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). 

 
2Petru Ilut. Psihologie socială și sociopsihologie.București: Polirom, 2009, 147-148 
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3.2. 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. 

 

 

3.3. Cunoștințe, abilități și practici legate de VBG 
 

3.3.1. 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 

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). 
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 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 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 
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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. 

 

 

3.3.2. 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 a mediului online: 45% consideră că influența este mare, 18% foarte mare, 

22% mică, 8% foarte mică. 
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 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 mică măsură: 48
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 Modelele din comunitatea online au un rol la fel de mare pentru băieți ca ș i 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 

VBG (48%-mare și 25%- foarte mare asupra băieților, respectiv față de 45%- mare si 18%-
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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, pres iune 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.”. 

 
 

3.3.3. 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 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 
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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 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 
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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).  

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 
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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”. 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 
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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 

 În mediul social există justificări legate de trăsăturile femeii/bărbatului și relațiilor 

stabilite la nivel social și intergenerațional. Caracteristicile/trăsăturile psihologice și 
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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. 

 

 

3.3.4. 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 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. 
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16%

50%

29%

Interpretarea că „a căutat violența - a fost 
provocator/provocatoare”: 133

în foarte mică măsură: 7

în mică măsură: 21

în mare măsură: 67

în foarte mare măsură: 38
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 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:  

2%

36%

47%

16%

Violența între băieți: 129

deloc: 2 rar: 46 des: 60 foarte des: 21

4%

63%

25%

9%

Violența între fete: 80

deloc: 3 rar: 50 des: 20 foarte des: 7
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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. 

 

 

3.3.5. 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: 

9%

59%

29%

3%

Violența între 
profesori și elevi: 

34

deloc: 3

rar: 20

des: 10

foarte des: 1

0%

63%

25%

13%

Violența între 
profesori și 
părinți: 16

deloc: 0

rar: 10

des: 4

foarte des: 2

5%

42%

39%

13%

Violența cu 
persoane din afara 

școlii: 38

deloc: 2

rar: 16

des: 15

foarte des: 5
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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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3.3.6. 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, 

9%
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45%

21%

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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în foarte mare măsură: 9
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adică un 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. 

 

 

3.3.7. Mediul online și VBG 

 

 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. 
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 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 
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postări denigratoare etc.): 260
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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. 

 

 

 

4. Concluzii & Recomandări 
 

-  implicarea factorii decizionali de la nivel central care să ofere resurse pentru educație 

continuă a diferitelor categorii de experți pe tematica VBG, supervizare și intervizare în mod 

accesibil (gratuit) tuturor specialiștilor, în varianta online, în timp util, să ofere resurse 

(umane, tehnologice etc) pentru derularea proiectelor pe tema VBG în școli și comunități 

-  implicarea factorii decizionali de la nivel central care să facă revizuirea periodică a 

standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor educaționale/ sociale  în care 

să includă aspecte destinate prevenirii și combaterii VBG la tineri 

-creșterea transparenței asupra pașilor de urmat în intervenția VBG în școală sau 

comunitate, inclusiv în mediul online prin mesaje calibrate pentru tineri  

- conceperea și derularea de campanii de conștientizare a efectelor stereotipurilor de gen 

asupra educației copiilor și manierei în care aceștia învață strategii de relaționare 

- dezvoltarea de materiale educaționale online (sesiuni de informare, platforme specializate 

etc.) și materiale suport pentru tinerii care sunt victime ale VBG în mediul online 

- dezvoltarea unei modalități comunicare și a unor metodologii de lucru integrate între 

profesioniștii din domenii înrudite care lucrează în sfera VBG: educație – sănătate – 

protecția copilului- dezvoltatorii de conținuturi media/online - cultură, artă, sport 

-îmbunătățirea cadrului metodologic și a competențelor tehnice ale profesioniștilor implicați 

în prevenirea și combaterea VBG la nivel local și școlar (norme metodologice clare, definiții 

operaționale ale VBG etc) 

- asigurarea de asistență și consultanță în vederea evaluării nevoilor de servicii la nivel 

național/ local privind prevenția, intervenția și monitorizarea VBG în spațiul școlii, dar 

neexcluzând celelalte spații în care se dezvoltă tinerii: comunitar, online, sportiv, artistic etc 

- construirea paginilor online de suport împotriva VBG, blocarea conținuturilor persoanelor 

ce instigă la violență în mediul online frecventat de către tineri, clipuri cu conținut social anti-

violență de gen pe rețelele utilizate frecvent de către tineri, reglementarea conținutului cu 

caracter violent sau umilitor bazat pe gen în media și mediul online, postări ale unor vedete 

care prind la tineri, de a da modele pozitive raportat la VBG și reacția la acest fenomen, 
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combaterea fenomenului prin intervenții din partea influencerilor preferați de către tineri, 

colaborări între autorități- fizic și online, ONG-urile și influncerii să colaboreze pentru 

dezvoltarea de conținut de informare și de răspândire a ideii că „a fi non-violent este noul 

cool” 

- programe care promovează non-violența subvenționate de guvern, concepute de către 

tineri pentru alți tineri 

- programe de educație juridică pentru tineri în care să aibă acces gratuit la a fi asistați în 

instanță dacă au fost implicați în situații VBG, servicii de consultanță juridică prin care să fie 

informați elevii și cadrele didactice asupra legislației referitoare la VBG și la consecințele 

încălcării acesteia, medierea conflictelor cu ajutorul mediatorilor specializați 

- sensibilizarea culturală pe tema VBG, activități culturale care să promoveze comunicarea 

non-violenta,  produse de comedie și umor constructive fără tentă discriminatoare față de 

fete sau băieți, propunerea de modele non-violente prin mesajele sub forma artei de orice fel 

-implicarea artiștilor și formatorilor de opinie care să preia modele sociale și să fie integrate 

în artă, să ofere ”pachete culturale” (muzica, pictură, film etc) care să facă posibilă reflecția 

la cazurile VBG, susținerea și inițierea de activități pe tema  VBG în școli - de tipul dezbatere 

sau într-un cadru non-formal: arta - desen, pictură, creație, muzica, teatru etc 

- dezvoltarea programelor de educație media și de protecție pentru timpul petrecut în mediul 

online, școala online, comunicarea sigură în mediul online, atât pentru elevi cât și pentru 

părinți și cadre didactice, mediul online fiind apreciat ca cel mai nesigur din punct de vedere 

al siguranței corelate cu VBG. 



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


