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În ciuda progreselor înregistrate în ultimele decenii în 
ceea ce privește egalitatea între femei și bărbați, nu 
există în lume o singură țară în care femeile și fetele să 
fie libere de violența bărbaților și nu există un singur 
spațiu în viața femeilor în care ea să nu fie expusă la 
amenințarea sau realitatea actelor de violență masculină. 
Una din trei femei din UE, sau mai exact 62 de milioane 
de femei, a suferit o violență fizică și / sau sexuală de la 
vârsta de 15 ani.

Violența masculină împotriva femeilor nu cunoaște 
limite geografice, nici limită de vârstă, clasă, rasă sau 
distincții culturale. Se manifestă în forme multiple și 
implică o mare varietate de agresori începând de la 
partenerii intimi și membrii familiei, colegii de muncă și 
cunoștințe, străini și actori instituționali, cum ar fi poliția, 
cadrele medicale, profesorii și soldații. Toate formele 
de violență masculină împotriva femeilor sunt 
legate și constituie un continuum de violență, așa 
cum a fost conceptualizată de profesoara Liz Kelly în 
1988 și care îmbracă forme foarte diverse, de la încălcări 
evidente ale drepturilor femeilor la forme subtile sau 
distorsionate de control asupra vieții femeilor, corpului 
acestora și a sexualității.

Violența masculină împotriva femeilor este în mod 
clar legată de o cultură a sexismului în societățile 
noastre, combinată cu forme indirecte ale violenței 
bazate pe gen, cum ar fi sărăcia femeilor, dependența 
economică a femeilor, remunerarea de gen și pensiile 
inegale, participarea inegală a femeilor la viața politică 
și lipsa democrației paritare, accesul inegal al femeilor 
la serviciile publice și bunurile comune (incluzând 
sănătatea, educația, cultura, transportul, locuințele, 
mass-media etc.), stereotipurile sexiste etc.
Toate formele de violență împotriva femeilor 
vizează tăcerea femeilor și menținerea acestora 
într-un loc subordonat. De aceea, încetarea violenței 
masculine împotriva femeilor și fetelor este o condiție 
prealabilă pentru realizarea unei egalități reale între 
femei și bărbați! Este timpul să ascultați vocile victimelor 
și ale supraviețuitoarelor și să puneți capăt impunității 
persistente, aducând toți agresorii în fața justiției în 
întreaga Europă!
Oprirea tuturor formelor de violență împotriva femeilor 
și a fetelor trebuie să fie în mod intrinsec legată de 
angajamentul Uniunii Europene (UE) și al tuturor 
statelor membre în ceea ce privește egalitatea de șanse 
între femei și bărbați și drepturile femeilor, o valoare 
fundamentală și fondatoare a UE, așa cum prevede 
Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană 
și în Carta Drepturilor Fundamentale a UE. Orice 
acțiune pentru a pune capăt violenței masculine 
împotriva femeilor, la toate nivelurile, ar trebui 
să includă un cadru politic cuprinzător care să 
abordeze în mod direct violența pe motive de gen 
și, de asemenea, să mențină problema și impactul 
acesteia în toate domeniile politice.

Conținutul acestei fișe se bazează pe contribuția 
experților Observatorului European Women’s Lobby 
(EWL) privind violența împotriva femeilor. Acesta este o 
structură unică, înființată acum 20 de ani, pentru a reuni 
35 de femei din ONG-urile de primă linie, din mediul 
academic, din organizațiile de femei, care lucrează la 
nivel național și european pentru a pune capăt violenței 
masculine împotriva femeilor și fetelor. Observatorul 
EWL privind violența împotriva femeilor sprijină 
activitatea de advocacy al European Women’s Lobby în 
întreaga Europă.

Veți găsi aici date, campanii și povestiri care ilustrează 
realitatea violenței împotriva femeilor și fetelor din 
Europa de astăzi. Există mai multe exemple de acțiuni 
inspiratoare pentru a pune capăt violenței împotriva 
femeilor și fetelor, care nu au putut fi incluse aici. Pentru 
a afla mai multe, intrați în contact și implicați-vă cu 
organizațiile membre EWL! În România, contactați 
Romanian Women’s Lobby. 

www.womenlobby.org
European Women’s Lobby

@EuropeanWomen
www.facebook.com/ROWLobby   

‘“Mecanismul violenței este tot ceea ce distruge femeile, 
controlează femeile, diminuează femeile și ține femeile în 

așa-numitul locul lor “
Eve Ensler, fondatoarea V-Day (Ziua V)

Violența împotriva femeilor și a fetelor este 
o chestiune Europeană. Aceasta necesită un 
răspuns politic European:
 recunoașterea de către UE și statele membre 
a tuturor formelor de violență masculină împotriva 
femeilor, ca parte a unui continuum al violenței 
împotriva femeilor, deoarece sunt femei;
 ratificarea și punerea în aplicare a de către UE 
a Convenției de la Istanbul;
 ratificarea și punerea în aplicare a Convenției 
de la Istanbul de către toate statele membre ale 
UE ;
 o strategie și o directivă a UE care 
criminalizează toate formele de violență masculină 
împotriva femeilor și fetelor și oferă asistență și 
sprijin tuturor victimelor femei și fete ;
 un coordonator al UE pentru a pune capăt 
violenței împotriva femeilor și fetelor, în cadrul 
lucrărilor Comisiei Europene privind egalitatea între 
femei și bărbați ;
 Consultarea sistematică și finanțarea 
durabilă a organizațiilor de femei care oferă 
sprijin victimelor femei și fete.

http://www.womenlobby.org
https://www.facebook.com/EuropeanWomen/
https://twitter.com/EuropeanWomen
http://www.facebook.com/ROWLobby   


IC Change Campaign (UK) vrea să ofere vizibilitate realității violenței masculine împotri-
va femeilor și fetelor din Marea Britanie, inclusiv violența față de partenerul intim. În mod 
specific, campania vizează răspândirea gradului de conștientizare și asigurarea respectării 
de către guvern a angajamentului său fata de Convenția de la Istanbul în Regatul Unit. Cam-
pania este condusă de un grup de organizații care lucrează direct în comunitate, alcătuită 
în întregime din voluntari și susținută de multe organizații de femei din Marea Britanie. O 
strategie de promovare foarte reușită a permis adoptarea unui proiect de lege care impune 
guvernului britanic să stabilească un calendar pentru ratificarea Convenției de la Istanbul. 
Mai multe informații: http://icchange.co.uk/2017/04/28/iclaw/

În contextul campaniei mai largi din UK, Coaliția End Violence Against Women 
(EVAW) a condus campania Protejarea serviciilor femeilor, care subliniază dreptul la 
servicii de asistență specializate, esențiale pentru a ajuta femeile și fetele să fugă de 
violență și să reconstruiască viețile lor. În timp ce un număr tot mai mare de supraviețuitori 
din Marea Britanie solicită sprijin, femeile și fetele întâmpină încă bariere în încercarea 
de a accesa serviciile specializate din cauza reducerilor de finanțare și a achizițiilor 
competitive. Mai multe informații: www.endviolenceagainstwomen.org.uk  

● Studiile estimează că 30% dintre femeile migrante 
fără acte au fost victime ale violenței domestice în 
ultimele 12 luni din Europa..  

● Femeile cu dizabilități au o probabilitate cu 40% 
mai mare de a fi victime ale violenței domestice 
decât femeile fără dizabilități.

● 1 din 4 femei peste 60 de ani în Europa a 
înregistrat abuzuri sau violență în ultimele 12 luni 
use or violence in the last 12 months. 

● 5 din 6 femei in Austria nu raportează cele mai 
grave acte de violență domestică poliției sau altor 
instituții de aplicare a legii.

Violența masculină familială și în cuplu 

“Binele înfrânge răul: asta pentru mine, este ceea ce este Adăpostul femeilor Casa Orange din 
Olanda”, spune Mimi. Mimi a trăit mulți ani într-o relație abuzivă în care a fost bătută grav și 
umilită de soțul ei. Momentul de cotitură  care a făcut-o să decidă să-și părăsească soțul a fost 
atunci când fiul cel mai mare i-a spus: “Mamă, ești atât de obosită. Întotdeauna te-ai gândit 
la alții, acum ar trebui să te gândești la tine ... “. A plecat cu copiii ei, ca să nu se mai întoarcă. 
Starea ei în adăpostul femeilor și consilierea pe care ea și copiii ei au primit-o, au motivat-o 
și au întărit-o să vorbească cu fostul-soț după un timp și să lupte pentru ea însăși. “Am fost o 
persoană diferită când eram la casa mea. Acum, în adăpost, am devenit din nou Mimi care am 
fost întotdeauna. Sunt liberă, m-am întors. Mimi se întoarce”

           95% 

din toate actele de 
violență care au loc 

în interiorul casei sunt 
violența masculină 
împotriva femeilor

             50

de femei din Europa 
sunt ucise în fiecare 
săptămână de un 

partener sau de un fost 
partener

            43%

dintre toate femeile din 
UE au experimentat 

violență psihologică de 
către un partener de la 

vârsta de 15 ani.

http://icchange.co.uk/2017/04/28/iclaw/
http://www.endviolenceagainstwomen.org.uk/


● 61% dintre persoanele cu dizabilități din Europa 
au suferit hărțuire sexuală de la vârsta de 15 ani.  

● 1 din 10 femei din Olanda a fost violată la un 
moment dat în viața ei 

● Aproape 1 din 2 (47%) din maltezi consideră 
că femeile adesea inventează sau exagerează 
pretențiile de abuz sau de viol.

● Mai mult de 1 din 2 persoane (55%) din România 
consideră că actul sexual fără consimțământul 
sexual poate fi justificat în anumite situații, cum 
ar fi dacă persoana a băut sau îmbrăcămintea 
dezvăluie prea mult.

● 85% dintre femeile în vârstă de 18-24 de ani 
din Marea Britanie au suferit hărțuire pe stradă, iar  
45% au experimentat-o sub formă de atingere 
nedorită. Femeile de culoare primesc acuzații de 
rasism atunci când se opun hărțuirii.  

Centrul pentru Violență Sexuală din Cork (Irlanda) oferă un set cuprinzător de 
servicii pentru a sprijini lupta zilnică a femeilor care au fost victime ale violenței și abuzului 
sexual. Recent, Centrul a organizat o campanie împreună cu o coaliție de peste 70 de 
organizații pentru îmbunătățirea  Legii Irlandeze asupra infracțiunilor sexuale. Legea 
a fost adoptată în 2017 și definește pentru prima dată consimțământul sexual și oferă 
claritate legislației. Datorită activității de advocacy a organizațiilor de femei, organizată 
prin Coaliția Turn Off the Red Light, noua legislație abordează și pornografia infantilă, 
incestul, îngrijirea sexuală a copiilor și criminalizează cumpărarea de servicii sexuale. Mai 
multe informatii:: http://www.sexualviolence.ie

Violența sexuală și abuzul sexual

Dovilė Masalskienė, expert în Observatorul EWL din 
Lituania și Centrul de informare privind problemele 
femeilor raportează: “În Lituania, violența sexuală din 
partea partenerului intim este un tabu și, în majoritatea 
cazurilor, nu este considerată violență, ci mai degrabă 
o datorie de soț /soție. Atunci când se semnalează 
un caz de violență în familie, violența fizică ar putea fi 
luată în considerare, însă nu violența sexuală. Victimele 
violului sunt încă învinuite și de aceea le este frică să 
raporteze violurile autorităților. Când femeile îndrăznesc 
să raporteze, se confruntă cu victimizare secundară în 
timpul procesului judiciar. Au existat cazuri în care chiar 
și judecătorul acuză victima. “  
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În Suedia, 4 din 5 
femei au suferit 

hărțuire sexuală de 
la vârsta de 15 ani 

                 

Orice a doua femeie 
din UE a suferit 

hărțuire sexuală de 
la vârsta de 15 ani 

                 

la fiecare     7     
minute o femeie este violată 
în Franța. Asta înseamnă 205 

violuri în fiecare zi.

http://www.sexualviolence.ie


Prostituția

În 2013, 7 organizații franceze de tineret s-au reunit pentru a crea 
rețeaua  Tineretul pentru abolirea prostituției  pentru a aduce 
perspectiva tinerilor în dezbaterea publică privind prostituția, în 
timp ce a fost discutată o lege privind modelul nordic. Organizația 
feministă Osez le féminisme a produs o scurtă ficțiune video, 
numită Prostituția: un loc de muncă ca oricare altul?  pentru a 
denunța normalizarea prostituției ca “muncă sexuală”. Contribuția 
tinerilor a jucat un rol-cheie în adoptarea legii aboliționiste 
franceze în aprilie 2016, care prevede dezincriminarea și susținerea 
persoanelor în prostituție, criminalizarea tuturor formelor de 
proxenetism și de procurare, precum și a cumpărării de sex, și 
programe educaționale privind egalitatea și respectul. Mai multe 
informatii:  https://generationabolition.wordpress.com

● Minoritățile vulnerabile și discriminate se găsesc în prostituție mai des decât populația majoritară. De 
exemplu,  98-99% dintre persoanele prostituate din Zurich sunt cetățeni maghiari, dintre care  80-85% 
sunt femei rome.  

● În Franța, costul uman suportat de persoanele prostituate este estimat la 252 până la 370 de milioane 
de euro pe an.
● În Franța, femeile aflate în prostituție au de  12 ori mai multe sanse de a se sinucide decât publicul larg. 

● 54% dintre utilizatorii de prostituție au recunoscut că au avut un comportament sexual agresiv față de 
un partener care nu este prostituat.

Marie Merklinger a petrecut trei ani în comerțul cu sex din Germania 
din cauza disperării financiare. “Când am vrut să ies, organizațiile din 
prima linie m-au convins să rămân și să dezvolt o strategie de marketing 
mai bună pentru a mă vinde”. Cu toate acestea, a reușit să iasă în 2011, 
după ce a găsit de lucru în afara prostituției. Când și-a pierdut slujba, ea 
a devenit copleșită de traume și s-a prăbușit într-o stare de neputință, 
disperare și depresie. A căutat ajutor și cineva cu care să vorbească, dar a 
constatat, în mare măsură datorită structurii de legalizare din Germania, 
că nu există nimic și nimeni nsă o ajute. Într-o țară în care prostituția 
este văzută ca o “slujbă” viabilă, sprijinul este inexistent. Acum este 
membră a SPACE International, o rețea internațională de supraviețuitori 
ai comerțului sexual.  

                 

           68%     

dintre persoanele 
în prostituție 

îndeplinesc criteriile 
pentru tulburarea de 
stres post-traumatic, 
în aceeași măsură ca 
și veteranii de război 
și victimele torturii.  

                 

60 din 90% 
dintre persoanele 
prostituate au fost 
supuse abuzului 

sexual și asaltului în 
copilărie.

                 

9 din 10 femei aflate 
în prostituție ar 

dori să părăsească 
sistemul de 

prostituție, dar nu se 
simt în stare să facă 

acest lucru. 

                 

Diverse studii europene 
constată că între  60 și 
95% dintre femeile în 

prostituție au fost supuse 
violului sau violenței fizice. 

https://generationabolition.wordpress.com


● Femeile constituie  85% din victimele traficului pentru exploatare sexuală și sunt exploatate în prostituție

● În Europa pot exista până la 140,000 de victime ale traficului de ființe umane, iar aproximativ o treime 
provin din Balcani.
● Un studiu european care intervievează femeile care au fost traficate a aflat că aproape toate femeile  
(95%) au raportat violență fizică sau sexuală în timpul traficului, trei sferturi dintre respondenți au fost rănite 
fizic și 90% au raportat că au fost agresate sexual. 
● Un studiu european din 2014 privind cererea de servicii sexuale oferite femeilor și fetelor traficate a 
constatat că principala motivație care conduce sexul sexual este “de a avea control”. 
● 80% dintre femeile din Nigeria care au venit în Italia cu barca în prima jumătate a anului 2016 au fost 
traficate în prostituție. În 2016 13,000 de minori neînsoțiți și mai mult de  5,300 de femei nigeriene care 
au sosit în Italia.
● Traficul uman afectează în mod disproporționat minoritățile și grupurile dezavantajate, cum ar fi 
minoritățile etnice, migranții, persoanele fără adăpost, membrii populației LGBTQ și copiii cu istorii ale 
exploatării sexuale în rândul copiilor.

Noua lege franceza privind prostitutia si traficul de femei din aprilie 2016, recunoaște 
realitatea traficului de sex care aduce un număr covârșitor de femei străine în prostituție. 
Prin urmare, legea permite acordarea unui permis de ședere temporară ca măsură de 
protecție pentru victimele străine, chiar dacă acestea nu sunt în măsură să devină 
martorii împotriva rețelei lor de trafic sau prostituție. Această prevedere este rezultatul 
activității de advocacy a ONG-urilor din prima linie care văd realitățile prostituției și 
sprijină victimele și supraviețuitorii în călătoria lor spre o viață mai bună. Inițiată de 
organizația Mouvement du Nid, coaliția franceză Abolition 2012, care adună mai 
mult de 60 de ONG-uri care se angajează să pună capăt violenței împotriva femeilor, a 
jucat un rol-cheie în aducerea în dezbaterea publică a vocii celor mai vulnerabile femei 
și fete. Mai multe informatii: http://www.abolition2012.fr

Traficul de femei

Născută în Nigeria, Blessing și-a pierdut pe tatăl ei și, ca fiica cea mai mare, împreună cu 
mama ei, a trebuit să se ocupe de cei trei frați mai mici. În timp ce vizita satul ei de origine, 
ea a întâlnit o femeie care i-a propus să meargă în Italia, unde și-ar găsi o slujbă. Blessing a 
fost de acord pentru a-și ajuta familia. Odată ajunsă la Prato, Italia, Blessing a fost prostituată, 
deoarece i s-a spus că a contractat o datorie de 30 000 de euro, pe care a trebuit să o 
plătească. Ea a fost amenințată că familia ei ar fi rănită dacă nu ar fi ascultată. Celelalte tinere 
femei prostituate au adus-o pe Blessing pe acest drum și au instruit-o cu privire la ce ar trebui 
să facă cu cumpărătorii și cât de mult ar trebui să ceară. Într-o zi, când Blessing era singură în 
apartamentul în care locuia, ea a scăpat și, cerșind pentru bani, a cumpărat un bilet de tren 
pentru a merge la Roma unde a cerut ajutor la Asociația Cooperativa Be Free, care ajută 
și sprijină victimele traficului in Italia.

http://www.abolition2012.fr/


Deoarece pornografia promovează stereotipuri 
dăunătoare în portretizarea bărbaților și 
femeilor, Swedish Women’s Lobby împreună 
cu organizațiile membre ale acesteia, Unizon și 
Roks, au dezvoltat campania Porrfritt (Pornfree). 
Campania solicită o anchetă guvernamentală 
pentru a investiga efectele nocive ale pornografiei 
și cere spații libere de porno în societate, cum 
ar fi școlile fără porno și locurile de muncă. Au 
fost organizate seminarii privind efectele nocive 
ale pornografiei și a fost prezentat un manifest 
care subliniază normalizarea pornografiei; oferă, 
de asemenea, propuneri de acțiuni pentru o 
societate liberă de porno. Mai multe informatii: 
http://sverigeskvinnolobby.se/en

● Studiile au arătat că zonele cu rate mai mari de circulație a revistelor pornografice au rate 
de viol mai mari
● Bărbații care urmăresc porno au mai multe șanse să exprime atitudini care sprijină violența 
împotriva femeilor și care se angajează în acte de agresiune sexuală și de a cumpăra 
sex decât alți bărbați. 
● Cercetările au descoperit că, după ce au fost expuși pornografiei, bărbații au raportat că 
sunt mai puțin mulțumiți de aspectul fizic al partenerelor, de performanța sexuală și de nivelul 
de afecțiune și că exprimă o dorință mai mare pentru sex fără implicare emoțională.

Pornografia

În cartea Pimp State (Kat Banyard, 2016), fosta interpretă porno Vanessa 
Belmond vorbește despre experiențele ei legate de rasism și violență în industria 
porno: “Mi-au spus:” Ești norocoasă că nu lucrezi pentru Ghetto Gaggers (site-
ul lor cu temă neagră), sunt mai răi față de fetele negre. “Ce ușurare! Nu mă 
înțelegeți greșit, erau încă destul de abuzivi față de mine. Nu voi intra prea mult 
în detaliu, dar să spunem că după ce am terminat cu o filmare, arătam ca și cum aș 
fi fost bătută. Bine că nu m-au  trimis către site-ul negru, pentru că dacă ar fi fost 
mai răi față de fetele negre, nu pot decât să-mi imaginez cum aș fi arătat după 
aceea! Dacă acesta nu este rasism, nu știu ce este. “

                 

        11      ani 

este în Europa, vârsta 
medie a primei 

expuneri la pornografia 
pe Internet

2 din 3 femei din 
industria porno-

suferă de sindrom de 
stres post-traumatic 

la același nivel cu 
veteranii de război și 

victimele torturii. 

Di
st

ru
ge

re
a 

co
nt

in
ui

tă
ții

 v
io

le
nț

ei
 îm

po
tri

va
 fe

m
ei

lo
r ș

i f
et

el
or

!

                 wwwwwwww

În fiecare 
secundă

 industria pornografică 
online

face 2,700 €

http://sverigeskvinnolobby.se/en


Sexismul în media, publicitatea sexistă

și violența cibernetică

● Violența cibernetică este la fel de dăunătoare 
pentru femei ca și violența fizică

● In Europa, 9  milioane de fete au avut experiența 
unui tip de violență cibernetică înainte de a împlini 
vârsta de 15 ani 

● Violența online este în mod special prevalentă la 
intersecția între gen și vârstă tânără: aproximativ  
1 din 5 femei tinere din Slovenia au experimentat 
hârțuirea cibernetică

● Numai 16% dintre fotografiile ziarelor europene 
prezintă femei peste 45 de ani. 

Women European Coalition against media 
sexism (WECAMS) este o coaliție de trei organizații 
europene pentru femei, înființată cu scopul specific de 
a pune capăt sexismului în mass-media și în publicitate: 
DonneinQuota în Italia, Object in the UK și Les 
Chiennes de garde în Franța. Toate cele trei grupuri 
au realizat campanii împotriva reprezentărilor sexistice, 
obiectivatoare și dezumanizatoare ale femeilor din 
țările lor.  Coaliția a fost înființată pentru a colabora 
în combaterea reprezentărilor sexiste ale femeilor la 
nivel european și, în acest fel, a încurajat guvernele să 
ia măsuri decisive pentru a adopta legislație privind 
portretizarea femeilor în mass-media sau în publicitate. 
Coaliția a lansat o Petitie prin care solicită UE să-și 
consolideze legile împotriva sexismului în mass-media. 
Mai multe informații : : https://wecams.wordpress.
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Mărturisirea de la Adăpostul femeilor din Sigtuna ,Suedia: “În aprilie 
2017, trei persoane au fost închise pentru că au violat în grup o femeie și a 
difuzat atacul oribil pe Facebook Live. Imaginea violului a fost postată într-
un grup privat din Facebook cu 60 000 de membri. Curtea suedeză a auzit 
că omul urmărit și-a încurajat prietenii și a “râs” în timp ce filma atacul pe  
telefonul său. Toți trei bărbați au pledat nevinovat, doi dintre ei au susținut 
că sexul a fost consensual și au susținut că ei nu știau că victima nu a vrut ca 
imaginile să fie postate online. Dar procurorii au spus că femeia a fost “foarte 
beată” și “sub influența drogurilor”, o situație pe care bărbații trebuie să o fi dat 
seama. Judecătorul Nils Palbrant a spus: “Nu este posibil ca o persoană aflată 
într-o astfel de situație să consimtă”. Cei trei bărbați au fost de asemenea 
obligați să plătească victimei o sumă de 335000 de coroane (34 500 euro). “

                 

           24%     

In UE, femeile 
reprezintă doar 24% 

dintre persoanele 
despre care auzim 
sau citim în cadrul 

știrilor  

                 

9 din10 femei tinere 
din Suedia spun că 
publicitatea le face 

să se simtă prost față 
de modul în care 

arată sau greutatea 
lor și le face să 

dorească să schimbe 
ceva despre ele 

însele.

https://wecams.wordpress.com/
https://wecams.wordpress.com/
https://wecams.wordpress.com


Sexismul în media, publicitatea sexistă Încălcarea drepturilor sexuale și de sănătatea reproducerii ale femeilor

În timp ce chestiunea mamei surogat este discutată în mai multe țări 
ale UE, organizațiile feministe construiesc coaliții la nivel național 
pentru a crește gradul de conștientizare a realității surogației și 
pentru a promova interzicerea tuturor formelor. În Suedia, Franța, 
Spania și Italia, printre altele, se creează rețele și se fac cunoscute 
vocile supraviețuitoarelor, precum și valorile drepturilor femeilor. 
Rețeaua spaniolă Red Estatal contra el alquier de vientres 
reunește mai mult de 60 de organizații pentru femei și LGBT și a 
demonstrat în mai 2017 împotriva unui târg de surogatie din Madrid.  
info: http://www.noalquilesvientres.com

Centrul pentru Drepturile Romilor transmite cuvintele unei supraviețuitoare: “În 
momentul în care am aflat ce s-a întâmplat [sterilizare], am crezut că este pentru că 
sunt o femeie romă. Ni s-a spus că femeile rome nu ar trebui să nască deloc copii, îmi 
amintesc că un asistent social i-a spus deja mamei mele, când eram mică. Și era atât de 
nedrept, pentru că mama mea avea grijă de șase dintre noi, singură. Ea a muncit din

●  În secolul 21, nu toate femeile din Europa se bucură de drepturile lor sexuale și de reproducere. 
Sănătatea și drepturile sexuale și reproductive ale femeilor depind de țara în care trăiesc și de statutul lor de 
migrație.

● Dreptul la întreruperea unei sarcini este respins sau restricționat în  4 state membre ale UE (Malta, Cipru, 
Irlanda și Polonia) și se confruntă cu obstacole în alte țări.
● 17 țări europene încă mai solicită persoanelor transgender care doresc să-și schimbe în mod legal sexul 
să fie sterilizate. 
● Femeile rome, femeile cu dizabilități și persoanele transgender din Europa se confruntă cu cazuri de 
sterilizare forțată, ceea ce constituie o încălcare gravă a integrității corporale, a libertății de alegere și a 
dreptului la autodeterminare a vieții reproductive. 

● In Italia 70% dintre ginecologii care lucrează în spitalele publice refuză să efectueze avorturi pe motiv de 
obiecție a conștiinței, astfel dreptul de autodeterminare a femeilor în ceea ce privește sarcina este împiedicat.
● Surogația este un comerț mondial cu copii și femei care exploatează corpurile și organele de reproducere.

În Polonia, în 2016 și 2017, ONG-urile de femei au condus 
«Protestele Negre», mobilizând mii de oameni din toată țara 
purtând haine negre pentru a-și arăta furia împotriva unui proiect 
de lege care ar introduce o interzicere totală a avortului. ONG-
urile de femei din întreaga Europă s-au mobilizat în solidaritate 
cu femeile din Polonia în lupta lor de a-și asigura dreptul 
fundamentale,de a lua decizii asupra vieții lor. Pentru a-și susține 
cererile, a fost lansată petiție și o scrisoare deschisă la nivelul UE, 
prin care autoritățile poloneze au fost chemate să promoveze un 
nou proiect de lege care să garanteze în cele din urmă respectarea 
drepturilor femeilor în Polonia. info: https://act.wemove.eu/

greu toată viața ei.”

http://www.noalquilesvientres.com
https://act.wemove.eu/campaigns/abortion


Violența împotriva femeilor la locul de muncă
● In Franța 39% dintre infirmiere sunt frecvent expuse 
evenimentelor violente

● Mai mult de jumătate dintre toate femeile din Marea 
Britanie și aproape două treimi din femeile cu vârsta 
cuprinsă între 18 și 24 de ani, au suferit hărțuire sexuală 
la locul de muncă.
● 80% dintre femeile care lucrează în marile companii 
din Franța se confruntă în mod regulat cu atitudini și 
decizii sexiste, având un impact asupra încrederii în 
sine, a bunăstării și a performanței acestora. 

● Aproape 1 din 2 respondenți din Ungaria consideră 
că atingerea unui coleg într-un mod neadecvat sau 
nedorit nu ar trebui să fie ilegală.

● In Europa, 3 din 4 femei din posturile de conducere 
au suferit hărțuire sexuală.

Proiectul “Siguranță acasă, siguranță la 
locul de muncă al Confederației Sindicatelor 
Europene” (ETUC) reunește dovezile colectate din 
interviurile efectuate în cadrul a 11 studii de caz de 
țară detaliate privind evoluțiile la nivel european 
privind violența pe motive de gen și hărțuirea la 
locul de muncă, inclusiv violența domestică la locul 
de muncă. Raportul arată modul în care sindicatele 
și / sau partenerii sociali au abordat problema 
negocierilor, negocierilor colective, sensibilizării 
sindicale, formării și campaniilor și parteneriatelor 
cu organizațiile de femei care încearcă să pună 
capăt violenței bazate pe gen

Raportul evidențiază bunele practici la locul de 
muncă și arată valoarea adăugată a acțiunilor 
sindicatelor, inovațiile și negocierile pentru 
sprijinirea victimelor și crearea de locuri de muncă 
fără violență și hărțuire. Scopul său este, de 
asemenea, de a sensibiliza publicul larg cu privire 
la necesitatea includerii sistematice a perspectivei 
de gen în ceea ce privește violența și hărțuirea la 
locul de muncă și de a face recomandări pentru 
evoluțiile politice la nivel național și la nivel 
european, / sau acțiuni ale partenerilor sociali 
și evoluții viitoare ale politicilor. Mai multe 
informatii: : https://www.etuc.org

● 51 de milioane de fete cu vârste cuprinse între 15 și 
19 ani sunt căsătorite în prezent în întreaga lume.

● In Marea Britanie, 12 femei sunt ucise în fiecare an 
ca și rezultat al violenței comise în numele tradiției sau 
al religiei.

● In Europa 500,000 de femei și fete trăiesc 
cu mutilare genitală feminină (FGM), iar alte  

180,000 de femei și fete sunt expuse riscului de a fi 
supuse mutilării genitale feminine în fiecare an.
● În Marea Britanie au fost raportate in 2016 un număr 
de 1,428 căsătorii forțate
● Un sondaj național din Suedia a arătat că  5% 
dintre fete sau  70,000 de fete nu consideră că au 
posibilitatea de a-și alege partenerul.

●3,780 de femei în Irlanda au fost supuse FGM
●1 in 2 femei rome cu educație redusă este căsătorită 
până la vârsta de 16 ani.

Rețeaua belgiană  « Căsătorie și Migrație » este 
o coaliție de aproximativ 15 ONG-uri care lucrează 
împreună pentru a lupta împotriva tuturor formelor 
de căsătorie (forțată, precoce, aranjate, tradiționale, 
terapeutice) care pot priva femeile și bărbații de o 
libertate esențială: alegerea partenerului. Ei au lansat 
un site de informare și prevenire cu privire la toate 
formele de căsătorie finalizate sub constrângere și 
dețin o linie de asistență. Existența și vizibilitatea 
rețelei susțin implementarea legii belgiene care 
interzice căsătoriile forțate și oferă un spațiu sigur 
pentru ca multe femei și fete să fie auzite și să 
caute ajutor. Mai multe informatii:  http://www.
mariagemigration.org/index.php/fr/

Violența bărbaților împotriva femeilor comisă în numele tradiției, așa-numitei “onoare” sau 

religiei

www.monmariagemappartient.be

mon mariage 
m’appartient

https://www.etuc.org
http://www.mariagemigration.org/index.php/fr/ 
http://www.mariagemigration.org/index.php/fr/ 


www.monmariagemappartient.be

mon mariage 
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“O femeie a fost agresată fizic de tatăl ei în țara sa de 
origine pentru că s-a căsătorit cu un bărbat dintr-o 
altă religie. Tatăl ei era ofițer de poliție și nu putea să o 
protejeze în propria ei țară. Prin urmare, ea a decis să 
părăsească țara. A sosit în Macedonia și a cerut azil. 
Pretenția ei a fost refuzată de autorități. În prezent, 
cazul ei se află în fața curții constituționale și se află în 
centrul de azil din Skopie. În timpul procesului de luare 
a deciziilor, femeia este adăpostită în centrul de azil din 
Visbegovo din Skopie. Centrul este o instituție colectivă 
unde femeile sunt adesea expuse violenței bazate pe 
gen. Facilitatea nu este suficient de luminată, nu este 
sigură pentru femei, există acces limitat la facilitățile de 
igienă, accesul la asistența medicală este, de asemenea, 
foarte limitat. Alte femei s-au plâns că au fost acostate 
sexual de către personalul poliției și asistenții sociali din 
centru. Cu toate acestea, aceste afirmații nu au intrat 
niciodată în procedură din cauza faptului că femeile au 
fost speriate să raporteze pentru a nu pierde dreptul de 
azil.” EWL #womensvoices report 

 împotriva femeilor

● În situații de conflict, bărbații folosesc violența 
împotriva femeilor ca o strategie sau o armă de război; 
aceasta are ca rezultat obiectivizarea femeilor ca simbol 
al “teritoriului cucerit”.
● În situații de conflict și post-conflict, fetele și femeile 
din taberele de refugiați sunt deosebit de vulnerabile la 
exploatarea sexuală și violența sexuală.
● Multe femei refugiate au raportat că, în aproape toate 
țările în care au trecut, au suferit abuz fizic și exploatare 
financiară, fiind grupate sau sub presiunea să facă sex 
de către contrabandiști, personal de securitate sau alți 
refugiați.
● 75% dintre copiii refugiați au experimentat violența și 
au suferit asaltul unui adult pe parcursul migrației.

Din 1991 până în 2001, au avut loc o serie de 
conflicte pe teritoriul fostei Iugoslavii. În acel timp, 
violența etnică, sexuală și economică împotriva 
femeilor a fost agravantă, iar violul a fost folosit ca 
un instrument pentru “epurarea etnică”. Nici studiile 
internaționale și nici cele interne nu au abordat în 
mod adecvat aceste multiple forme de violență 
împotriva femeilor și nici nu s-au concentrat asupra 
intereselor victimelor. Organizațiile de femei din 
regiune au înființat un Tribunal al Femeilor pentru 
a dezvolta o abordare feministă a justiției. 

Un eveniment decisiv, Instanța care a avut loc 
în mai 2015 la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, 
unde femeile au depus mărturie publică despre 
experiențele lor legate de violența etnică și sexuală 
și despre militarism și prejudicii economice pe 
parcursul războaielor care au înghițit regiunea în 
anii 1990. Până în prezent au avut loc șapte întâlniri 
regionale ale martorilor și 17 prezentări publice 
ale Curții Femeilor. Alte activități includ o echipă 
terapeutică de sprijinire a femeilor, o rețea de 
solidaritate a martorilor, o istorie alternativă, un 
documentar și o carte recent publicată. Scopul 
viitor este organizarea unor “mini” instanțe locale 
pentru a aborda următoarele aspecte: violența / 
discriminarea bazată pe etnie, crimele de război 
neprelucrate, încălcarea drepturilor  apărătorilor  
femeilor, militarizarea statului și așa mai departe. 
Mai multe informati: http://www.zenskisud.org/en

Violența împotriva femeilor în zone de conflict

Femeile în îngrijire instituțională, în închisori, în centre d 
e detenție, în instituții religioase

● În Europa, femeile constituie în medie  5% din 
totalul populației din penitenciare; cu toate acestea, 
aproape 90% au suferit violență masculină pe tot 
parcursul vieții 

● În Regatul Unit, mai mult de 80% din prizonierii 
feminini au fost închise pentru infracțiuni non-
violente, cum ar fi furtul.
● 53% dintre femeile din închisorile britanice au 
suferit abuzuri în copilarie. 
● 28% dintre femeile în vârstă din Europa au cunoscut 
violență sau abuz în ultimele 12 luni 
● Femeile cu dizabilități care trăiesc în instituții sunt 
abuzate la o rată dublă față de persoanele care 
trăiesc în comunitate.

Membrii EWL din Republica Cehia prezintă situația 
femeilor care se confruntă cu violență obstetrică: “În 
timpul îngrijirii la naștere în Republica Cehă, multe 
femei se confruntă cu violență obstetrică. Probabil, 
până la 25 000 de femei pe an înregistrează o tăietură 
perineală fără justificare medicală. Femeile sunt adesea 
tratate cu medicamente și supuse altor intervenții 
fără consimțământul informat și liber. Separarea 
copiilor de mamele lor este încă o normă în multe 
spitale de maternitate. Datele privind calitatea îngrijirii 
oferite nu sunt disponibile public. Competențele sunt 
refuzate moașelor comunității. Nu există un centru de 
conducere a unității de moașe în Republica Cehă. “

Violența instituțională a bărbaților

http://www.womenlobby.org/WOMENSVOICES?lang=en
http://www.zenskisud.org/en/ 


Violența împotriva femeilor 
supraviețuitoare și 

apărătoarele drepturilor omului

Campania organizației Kvinna till kvinna Femdefenders subliniază 
activitatea și povestirile femeilor care continuă să conteste structurile 
patriarhale și să lupte pentru drepturile femeilor și fetelor din întreaga 
lume, în ciuda creșterii ostilității și a violenței împotriva apărătorilor 
drepturilor omului. În Ziua apărătorilor drepturilor omului în 2015, Kvinna 
till kvinna a lansat un raport în care 128 de femei tinere, apărătoare 
ale drepturilor omului, au răspuns la un sondaj cu întrebări privind 
experiențele lor legate de amenințări și violență, naționalism, capacitatea 
lor de a influența societatea și strategiile pe care le folosesc pentru a-și 
face vocea auzită. Mai multe informatii: www.kvinnatillkvinna.se 

Apărătoarele drepturilor omului sunt mai expuse riscului de a fi supuse anumitor 
forme de violență și de alte încălcări, prejudecăți, excluderi și repudiere decât 
omologii lor de sex masculin.

De la ,Membrii EWL din Ungaria:  “În 2013, guvernul ungar și câțiva alți actori de stat și mass-
media au lansat o campanie care atacă un grup de ONG-uri care se ocupă de democrație 
și drepturile omului, inclusiv drepturile femeilor. Aceste ONG-uri au fost învinuiți în mod 
înșelător că sunt “angajați ai Sorosului sau Soroșiști”, “ONG-uri false de stânga”, “actori politici 
plătiți” sau care “deserves un interes străin”. În 2014, Hungarian Women’s Lobby (HWL) și 
alte 3 organizații membre au fost incluse pe o listă cu 13 ONG-uri considerate problematice 
pentru guvern. Primul-ministru a ordonat un audit ad-hoc al Guvernului, care vizează 55 de 
organizații. În 2015, HWL sa confruntat cu un audit fiscal. Atacurile împotriva ONG-urilor s-au 
intensificat în 2016, când guvernul a emis declarații controversate și jignitoare care acuzau 
acele ONG-uri că sprijină contrabandarea ilegală a migranților. În 2017, a fost prezentat 
Parlamentului un proiect de lege “privind transparența organizațiilor care primesc fonduri 
străine”. Proiectul de lege cere ca ONG-urile care primesc finanțare străină să se înregistreze 
ca atare în instanță și să se eticheteze ca atare în publicațiile și comunicările lor. Atunci când 
vor fi adoptate, ONG-urile pentru drepturile omului ale femeilor vor fi foarte probabil afectate 
de această legislație.” 
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dintre femeile 
apărătoare ale 

drepturilor omului 
au fost supuse  

tentativei de omor, 
dar au supraviețuit  

14%

au primit 
amenințări cu 

moartea în locuri 
publice 

  

29%

au fost supuse 
hărțuirii sexuale

21%

au fost abuzate.

  

19% au fost supuse 
violenței sexuale 

  

10%

suferă de probleme 
psihologice, cum 
ar fi insomnia și 

depresia

  

65%

afirmă că suferă 
de probleme 

psihologice grave, 
inclusiv de gânduri 

suicidare  

  

9%
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