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Introducere

Prin prezentul volum de cercetare am urmărit să contribuim la o 
mai bună înţelegere a felului în care violenţa împotriva femeilor 
rome şi nerome se configurează în două comunităţi, una rurală 
(Valea Seacă, judeţul Bacău) şi una urbană (cartierul Ferentari, Bu‑
cureşti). Cercetarea este structurată pe două mari dimensiuni: per‑
spectiva femeilor şi perspectiva autorităţilor. Aducem astfel în 
discuţie şi obstacolele cu care femeile intervievate se confruntă 
în accesul la servicii sociale pentru victimele violenţei în familie sau 
accesul la justiţie şi, în acelaşi timp, am dorit să înţelegem care sunt 
limitările existente din perspectiva reprezentanţilor autorităţilor res‑
ponsabile cu prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi dacă 
există prejudecăţi etnice, de gen sau de clasă în rândul profesioniş‑
tilor din domeniu. Ne‑am dorit astfel o înţelegere integrată a feno‑
menului, o abordare în care, prin corelarea informaţiilor, să putem 
identifica aspectele vulnerabile în intervenţia în situaţiile de violenţă 
împotriva femeilor rome şi nerome, scopul fiind acela ca în final să 
putem crea contextul pentru dezbateri consistente cu privire la cele 
mai potrivite măsuri de îmbunătăţire a politicilor în domeniu.

Volumul este structurat pe cinci capitole, care, sperăm, reuşesc 
să surprindă cât mai clar modalitatea în care am ales să structurăm 
rezultatele cercetării. Aşadar, primul capitol este mai degrabă unul 
introductiv, dar, dincolo de prezentarea contextului general în care 
este plasată cercetarea, are un merit deosebit ce ţine de aducerea la 
lumină a eforturilor făcute de organizaţiile nonguvernamentale în 
ceea ce priveşte îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţiile de violenţă 
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împotriva femeilor. Capitolul 2 este dedicat prezentării în detaliu 
a elementelor ce ţin de metodologia şi etica cercetării, aceasta ne‑
putând lipsi dintr‑un demers de cercetare feministă. Desi gur, ne 
asumăm limitele cadrului metodologic propus, conştiente fiind că 
orice metodă de cercetare poate fi criticată. Cert este că meto dolgia 
propusă este una ce ţine consistent seama de cel puţin două varia‑
bile: genul şi etnia. 

Captiolul 3 începe să prezinte deja rezultatele cercetării de teren 
şi este dedicat exclusiv experienţelor şi semificaţiilor pe care feme‑
ile intervievate le prezintă în raport cu femomenul violenţei. Este 
de departe capitolul cel mai complex şi mai dens şi nu putea fi altfel 
având în vedere complexitatea variabilelor ce le pun pe femei în 
situaţii de vulnerabilitate în faţa violenţei. În capitolul 4, perspectiva 
femeilor este completată cu cea a autorităţilor. Este un capitol în 
care deschidem puţin câte puţin uşile instituţiilor pentru a înţelege 
care sunt experienţele din teren ale acelora care au abilitatea de a 
face operative aceste instituţii, cum ar fi ordinul de protecţie, plân‑
gerea prealabilă, retrage rea plângerii, serviciile oferite victimelor, 
dar şi perspectiva autorităţilor asupra introducerii în legislaţie a 
unui ordin de interdicţie emis de poliţist odată cu constatarea faptei. 

După această incursiune în aria procedurilor şi a autorităţilor, 
ne concentrăm atenţia, în ultimul capitol al acestui volum, asupra 
ideilor principale ce rezultă din cercetare, asupra concluziilor, no‑
ilor direcţii de cercetare şi, nu în ultimul rând, asupra posibilelor 
soluţii. Merită menţionat, desigur, şi faptul că cercetarea a fost re‑
alizată în cadrul proiectului „Phenja – violenţa nu are culoare”, 
coordonat de E‑Romnja – Asociaţia pentru Promovarea Drepturilor 
Femeilor Rome, în parteneriat cu Centrul FILIA şi Policy Centre for 
Roma and Minorities, cu sprijinul financiar al Open Society Foun‑
dations – Human Rights Initiative. 



Capitolul 1  
 
Violenţa împotriva femeilor  
în România

Violenţa împotriva femeilor rămâne una dintre temele centrale ale 
mişcărilor pentru drepturile femeilor din întreaga lume, fiind în con‑
tinuare un fenomen extins şi prezent în diferite forme. Pornind de la 
acceptarea violenţei împotriva femeilor la nivel social şi cultural şi în 
lipsa unor legi eficiente care să pedepsească diferitele forme de violenţă 
îndreptate împotriva femeilor, în ultimele patru decenii mişcările fe‑
ministe au promovat tot mai mult revendicarea drepturilor femeilor 
la siguranţă în spaţiul public şi în cel privat şi transformarea violenţei 
împotriva femeilor într‑un subiect politic.1 Cunoscutul slogan „Ce este 
personal este politic”, iniţial promovat de feministele radicale şi mai 
apoi integrat în toate abordările feministe, precum şi manifestaţiile 
publice de tipul „Take back the night”2 au pus accentul pe probleme 
cu care se confruntă femeile, precum violenţa domestică şi violenţa 

1 Kelly, Liz, 1998, Rethinking Violence against Women, Sage Publications. Vezi 
şi Millett, Kate, 1970, „Theory of Sexual Politics” in Sexual Politics, New York: 
Doubleday, pp. 22‑58, şi Brownmiller, Susan, 1975, Against Our Will: Men, Women 
and Rape, Simon and Schuster.

2 Sub sloganul „Take back the night”, feministe din anii ’70 au organizat pro‑
teste şi marşuri în diferite ţări pentru a revendica dreptul femeilor la siguranţă în 
spaţiul public. Mai multe despre istoria acestor acţiuni feministe: https://takeback‑
thenight.org/history/. 
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sexuală şi au adus aceste pro bleme în spaţiul public şi pe agenda 
politică.1 Înfiinţarea primelor adăposturi pentru victimele violenţei 
domestice şi legiferarea violen ţei împotriva femeilor au fost primii 
paşi pentru respectarea drepturilor femeilor la siguranţă.2 Însă di‑
versitatea contextelor sociale şi culturale ale femeilor, construite la 
intersecţia mai multor sisteme de oprimare, precum seximul, rasis‑
mul şi clasismul, creează obstacole diferite cu care femeile se con‑
fruntă atunci când sunt agresate. Astfel, accesul la justiţie şi la 
servicii pentru victimele violenţei împotriva femeilor şi pedepsirea 
agresorilor pentru faptele de violenţă sunt puse sub semnul între‑
bării în lipsa adaptării lor la contextele diferite de viaţă ale femeilor.

1.1 Context general

Pentru a înţelege starea de fapt în domeniul prevenirii şi com‑
baterii violenţei împotriva femeilor, considerăm necesară analiza 
evoluţiei cadrului legislativ şi instituţional din România, precum şi 
a contribuţiei organizaţiilor neguvernamentale în conturarea legisla‑
ţiei şi politicilor publice aferente. În perioada de tranziţie a Româ‑
niei de la regimul comunist către democraţie, modificarea legis laţiei, 
precum şi dezvoltarea unor instituţii cu rol în prevenirea şi comba‑
terea violenţei în familie şi promovarea egalităţii de gen au fost 
posibile ca urmare a presiunii externe din partea actorilor interna‑
ţionali, precum Naţiunile Unite şi Uniunea Europeană.3 Abia în anul 
2000 au fost introduse în Codul Penal violenţa în familie şi violul 
marital ca fapte agravante, însă definiţia membrului de familie exclu‑
dea situaţiile de uniune consensuală, foşti soţi sau rude care nu 

1 Dworkin, Andrea, 1971, Război Împotriva Tăcerii, Iaşi, Polirom, 2001.
2 IbIdem.
3 Bragă, Andreea, 2015, „The Role of Women’s Movement in Combating Domes‑

tic Violence in Post‑Communist Romania”, în Vlad, I., Fabian, K. (ed.), Democrati‑
zation through Social Activism: Gender and Environmental Issues in 
Post‑Communist Societies, Bucureşti, Editura Tritonic, p. 59. 
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locuiesc în aceeaşi gospodărie.1 Interdicţia agresorului de a reveni 
în locuinţa familiei pe o perioadă determinată era condiţionată de 
îndeplinirea a trei criterii simultan: 1) măsura privind inderdicţia 
se poate lua numai la cererea părţii vătămate, 2) numai faţă de per‑
soana condamnată la pedeapsa închisorii de cel puţin un an pentru 
loviri sau orice alte acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice 
şi psihice săvârşite asupra membrilor de familie şi 3) numai dacă 
instanţa constată că prezenţa agresorului constituie un pericol grav 
pentru ceilalţi membri ai familiei.2

Legea 217/2003 este legea‑cadru pentru prevenirea şi combate‑
rea violenţei în familie, însă, aşa cum a fost formulată în anul 2003, 
nu prevedea măsuri de siguranţă pentru victime, precum ordinul 
de protecţie, şi promova medierea în cazurile de violenţă în familie, 
ceea ce era în detrimentul drepturilor victimelor. Ca urmare a acţi‑
unilor de advocacy ale organizaţiilor neguvernamentale cu exper‑
tiză în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei împotriva 
femeilor, în anul 2012 este introdus ordinul de protecţie ca măsură 
de siguranţă pentru victimele violenţei în familie. În prezent, doar 
instanţele pot emite ordine de protecţie, pe baza unei cereri stan‑
dard completată de victimă şi a probelor aduse în faţa instanţei 
(cer tificat medico‑legal, plângere penală înregistrată la poliţie, doi 
martori care nu sunt rude cu victima), însă cerinţele privind probele 
necesare pot să difere în funcţie de instanţe.

Începând cu anul 2012, Asociaţia Transcena, membră în Reţeaua 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor3, co‑
ordonează monitorizarea ordinelor de protecţie la nivel naţional. 
Din mai 2012, când a fost introdus ordinul de protecţie în legislaţie, 
până în septembrie 2013 (un interval de 16 luni), au fost înregistrate 
2 453 de cereri pentru emiterea unui ordin de protecţie, 91% dintre 

1 Bragă, Andreea, 2011, „Violenţa împotriva femeilor”, în Băluţă, O. (coord.), 
Bragă, A., Iancu, A., Impactul crizei economice asupra femeilor, Bucureşti, Editura 
Maiko, p. 80.

2 Art. 118 din Legea nr. 197/2000.
3 Reţeaua pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor este 

formată din 24 de organizaţii nonguvernamentale la nivel naţional. Mai multe 
informaţii despre Reţea pot fi accesate aici: www.violentaimpotrivafemeilor.ro. 
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acestea fiind depuse de femei. În aproximativ aceeaşi perioadă 
(ianuarie 2012 – septembrie 2013), 139 365 de sesizări privind vio‑
lenţa în familie au fost înregistrate la numărul unic de urgenţă 1121. 
Diferenţa existentă între numărul de sesizări făcute la numărul unic 
de urgenţă 112 şi numărul cererilor pentru emiterea unui ordin de 
protecţie semnalează existenţa unor bariere în accesul femeilor la 
justiţie şi în respectarea dreptului la siguranţă în cazul violenţei în 
familie. Ultimul studiu privind monitorizarea ordinelor de protec‑
ţie în perioada 01.10.2014‑31.03.2015 ne arată că într‑un interval de 
6 luni au fost depuse 1 771 de cereri de emitere a ordinelor de pro‑
tecţie, dintre care 91,8% au fost depuse de femei2, ceea ce indică o 
creştere a numărului de cereri raportat la intervalul de timp, o ex‑
plicaţie putând fi faptul că din ce în ce mai multe femei află despre 
existenţa acestui instrument legal.

Problema violenţei împotriva femeilor poate fi abordată pragma‑
tic pornind de la înţelegerea fenomenului, pe baza unor date statistice 
anuale, comparabile, care să indice numărul de cazuri de violenţă 
împotriva femeilor, formele de violenţă cu care s‑au confruntat fe‑
meile, relaţia dintre victimă şi agresor, precum şi diferite caracte‑
ristici demografice, precum genul, vârsta, mediul de rezidenţă, 
orientarea sexuală. O parte din aceste date au fost colectate în anu‑
mite perioade, de exemplu atunci când exista Agenţia Naţională 
pentru Protecţia Familiei, însă nu includeau suficiente variabile care 
să arate cât mai în detaliu starea de fapt.3

Machetele situaţiilor statistice au fost modificate începând cu 
01.02.2014, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod Penal, iar 
datele au început să fie colectate de Poliţia Română în funcţie de: 

1 Săsărman, Mihaela (coord.), 2013, „Studiu la nivel naţional cu privire la im‑
plementarea ordinului de protecţie – Legea 25 din 2012”, p. 36, disponibil la: 
http://declaratie.transcena.ro/wp‑content/uploads/2014/03/Studiu‑la‑nivel‑na‑
tional‑ordine‑de‑protectie‑decembrie‑2013.pdf 

2 Studiul poate fi consultat aici: http://violentaimpotrivafemeilor.ro/wp‑con‑
tent/uploads/2015/12/STUDIU‑OP‑dosare‑2015‑.pdf. 

3 Datele statistice înregistrate de Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei 
pot fi consultate aici: http://nuepoveste.ro/files/pdf/violenta_in_familie_in_ci‑
fre_1.pdf. 
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locul în care a fost comisă fapta (rural/urban), genul agresorilor 
(femei/bărbaţi) şi vârsta lor (majori/minori), genul victimelor (fe‑
mei/bărbaţi) şi vârsta victimelor (majore/minore), relaţia dintre 
victimă şi agresor (victima îi este autorului faptei soţ/soţie, concu‑
bin/concubină, părinte/tutore legal, altceva). Pornind de la aceste 
date, putem analiza mai detaliat plângerile de violenţă în familie 
înregistrate de Poliţie.

Sondajul realizat de Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uni‑
unii Europene şi Eurobarometrul 449 despre violenţa de gen expun 
dimensiunea extinsă a fenomenului violenţei împotriva femeilor: 

‑  33% dintre femeile din UE au fost supuse violenţei fizice şi/
sau sexuale pe parcursul vieţii, iar 1 din 4 femei din România 
a fost agresată fizic sau sexual de către partenerul actual şi/
sau anterior;1

‑  55% dintre români consideră că sexul fără consimţământ este 
justificat în anumite situaţii, doar 22% dintre români sunt 
informaţi despre existenţa serviciilor pentru victimele vio‑
lenţei domestice;2

‑  33% dintre români sunt de părere că nu ar trebui să fie în afara 
legii controlul asupra partenerei/partenerului prin interzice‑
rea contactării familiei sau prietenilor, prin privarea accesului 
la bani sau prin confiscarea telefonului mobil ori a documen‑
telor oficiale.3 

Aceste date alarmante nu se regăsesc însă în datele colectate 
de Poliţia Română, care ne arată că în anul 2015 au fost înregis‑
trate 15 933 de victime ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe în 

1 Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, 2014, Violenţa 
împotriva femeilor: o anchetă la nivelul UE (Violence against women: a EU‑wide 
survey), p. 38, disponibil la adresa: http://fra.europa.eu/sites/default/files/
fra‑2014‑vaw‑survey‑main‑results‑apr14_en.pdf.

2 Eurobarometrul 449, 2016, Violenţa de gen (Gender‑based violence), Comisia 
Europeană: http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/
Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2115 

3 Idem.
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familie.1 Diferenţa uriaşă între sondajul european realizat şi datele 
înregistrate de Poliţia Română ilustrează faptul că violenţa împo‑
triva femeilor continuă să fie subraportată în România şi că majo‑
ritatea femeilor agresate nu ajung la Poliţie pentru a depune 
plângere. Aceleaşi date statistice indică un echilibru între faptele 
de loviri sau alte violenţe în familie comise în mediul urban (46%) 
şi cele comise în mediul rural (56%), ceea ce combate prejudecăţile 
conform cărora majoritatea cazurilor de violenţă în familie au loc 
în mediul rural. Violenţa în familie nu este însă neutră la dimensi‑
unea de gen, chiar dacă violenţa împotriva femeilor în familie nu 
este un concept integrat în actuala legislaţie. Din cele 15 002 victime 
adulte, 78% sunt femei, indicând astfel că infracţiunile de lovire sau 
alte violenţe sunt îndreptate preponderent împotriva femeilor, în 
timp ce din cei 15 785 de agresori adulţi, 92,15% sunt bărbaţi. Vic‑
tima îi este agresorului partener(ă) în 65% dintre cazuri, părinte/
tutore legal în 12% dintre cazuri, fiu/fiică în 11% dintre cazuri sau 
are o altă relaţie cu agresorul în 12% dintre cazuri. 

Atunci când ne referim la violenţa sexuală în familie, putem observa 
că feminizarea acestei forme de violenţă este şi mai clară. În 2015 au 
fost înregistrate 141 de victime ale violului în familie. Dintre acestea 
sunt 54 de victime adulte (53 femei, 1 bărbat) şi 87 de victime minore 
(80 de fete, 7 băieţi). Cei 132 de agresori adulţi şi 9 agresori minori care 
au violat sunt toţi de sex masculin. În România, 6% dintre femei (apro‑
ximativ 600 000) sunt victime ale violenţei sexuale2, însă numai 1 079 
de cazuri de viol au fost înregistrate de Poliţie în anul 2015.3 

1 Situaţia statistică a persoanelor şi infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 217/2003 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, precum şi informaţii despre 
activităţile Poliţiei în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei asupra femeilor 
au fost transmise de Inspectoratul General al Poliţiei Române ca urmare a unei 
cereri formulate de Centrul FILIA în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la 
informaţii de interes public.

2 Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, 2014, Violenţa 
împotriva femeilor: o anchetă la nivelul UE (Violence against women: a EU‑wide 
survey), p. 34: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra‑2014‑vaw‑sur‑
vey‑main‑results‑apr14_en.pdf 

3 Datele statistice înregistrate de Poliţia Română pot fi consultate aici: http://
www.politiaromana.ro/ro/utile/statistici‑evaluari/statistici. 



Violenţa împotriva femeilor în România    15

Conform cifrelor furnizate de Poliţia Română, în primele 6 luni 
din anul 2016 au fost înregistrate 8 926 de victime ale infracţiunii 
de lovire sau alte violenţe ce au avut loc în familie. Din cele 8 486 
de victime adulte, 79% sunt femei. 45% dintre infracţiunile de lovire 
sau alte violenţe în familie au fost comise în mediul urban, iar 55% 
în mediul rural. Din cei 8 854 de agresori adulţi care au comis fapte 
de lovire sau alte violenţe în familie în primele 6 luni ale anului 
2016, 92,3% sunt bărbaţi. Tot în primele 6 luni ale anului au fost 
înregistrate 81 de victime ale violului. Dintre acestea, 29 de victime 
sunt adulte (2 bărbaţi şi 27 de femei) şi 52 de victime sunt minore 
(5 băieţi şi 47 de fete).1

Toate aceste date statistice ne arată că violenţa în familie este 
îndreptată preponderent împotriva femeilor, ceea ce indică necesi‑
tatea adaptării legislaţiei şi politicilor publice din domeniu la 
această realitate socială. În acest context, România a semnat pe 26 
iunie 2014 Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi 
combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice 
(Convenţia de la Istanbul). Această Convenţie a fost ratificată de 
statul român pe 23 mai 2016 şi a intrat în vigoare la 1 septembrie 
2016, fiind un moment istoric în care, pentru prima dată, statul 
român recunoaşte la nivel legislativ existenţa violenţei împotriva 
femeilor ca fenomen distinct şi se angajează să depună eforturile 
necesare pentru modificarea legislaţiei în concordanţă cu prevede‑
rile Convenţiei de la Istanbul. Cu toate că această Convenţie a intrat 
în vigoare, nu a avut încă loc nicio modificare legislativă pentru 
armonizarea legislaţiei româneşti cu prevederile acestei Convenţii, 
fapt ce poate sugera că violenţa împotriva femeilor continuă să ră‑
mână un subiect marginal pentru decidenţi.

1 Date statistice furnizate de Poliţia Română ca urmare a unei cereri formulate 
de Centrul FILIA în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii de 
interes public.
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1.2  Acţiuni de advocacy  
ale organizaţiilor neguvernamentale 

Odată cu schimbarea regimului de guvernare şi trecera la demo‑
craţie, organizaţiile neguvernamentale pentru drepturile femeilor1 
s‑au implicat în activităţi de advocacy pentru îmbunătăţirea legis‑
laţiei şi politicilor publice din domeniul prevenirii şi combaterii 
violenţei împotriva femeilor şi a violenţei în familie. Prima lege 
specifică pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, Legea 
217/2003, precum şi introducerea ordinului de protecţie prin Legea 
nr. 25/2012 sunt rezultatul efortului continuu depus de organiza‑
ţiile neguvernamentale în raport cu persoanele aflate în funcţii de 
decizie, dar şi prin presiune publică. Încă de la începutul anilor 
’90, organizaţii neguvernamentale precum asociaţiile Transcena, 
GRADO, Pas Alternativ, CMSC, ŞEF, APFR şi Artemis s‑au implicat 
în activităţi de advocacy pentru formularea unei legislaţii specifice, 
crearea de adăposturi şi servicii pentru victimele violenţei domes‑
tice, precum şi acţiuni de prevenire a violenţei prin informarea şi 
sensibilizarea publicului larg. Eforturilor de advocacy ale acestor 
organizaţii s‑au alăturat şi organizaţii mai noi (feministe sau axate 
pe promovarea egalităţii de gen), conturând acţiuni comune. Pe 25 
noiembrie 2011, Centrul FILIA, Asociaţia FRONT şi Agenţia Împre‑
ună, cu sprijinul a 20 de alte organizaţii neguvernamentale, au or‑
ganizat un protest în faţa Parlamentului României prin care soli citau 
introducerea de urgenţă a ordinului de protecţie în legislaţie ca 
măsură de siguranţă şi servicii bugetate adecvat pentru victimele 
violenţei domestice. Solidaritatea existentă între organizaţii negu‑
vernamentale ce acţionează pentru diferite cauze s‑a manifestat cu 
ocazia acestui protest.2 Atât organizaţiile şi grupurile informale 

1 Am inclus aici organizaţiile neguvernamentale asumat feministe, organizaţii ne‑
guvernamentale pentru promovarea egalităţii de gen şi a drepturilor femeilor, precum 
şi pe acelea care furnizează servicii pentru victimele violenţei împotriva femeilor.

2 Organizaţiile care au protestat sunt: Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Stu‑
dii de Gen: FILIA, Asociaţia Front, Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, 
Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi 
Studii, Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară, Fundaţia Şanse Egale pentru 



Violenţa împotriva femeilor în România    17

feministe şi pentru drepturile femeilor, cât şi organizaţiile pentru 
drepturile romilor sau drepturile persoanelor LGBTQIA şi‑au ară‑
tat susţinerea prin participarea la această acţiune publică.1 Începând 
cu anul 2012, o parte din organizaţiile neguvernamentale active în 
domeniul prevenirii şi combaterii violenţei împotriva femeilor au 
început să desfăşoare acţiuni comune şi coordonate de advocacy, 
monitorizare şi informare publică.

În februarie 2015, Reţeaua pentru prevenirea şi combaterea vio‑
lenţei împotriva femeilor (Reţeaua VIF) a transmis un scurt raport 
alternativ la Naţiunile Unite în pregătirea raportării României cu 
privire la respectarea Convenţia pentru Eliminarea Discriminării 
Împotriva Femeilor (CEDAW).2 Acest raport alternativ descrie evo‑
luţia politicilor şi legislaţiei în domeniu şi surprinde aspectele pro‑
blematice în respectarea drepturilor femeilor victime ale violenţei. 
Totodată, Reţeaua VIF recomandă în acest raport câteva întrebări 
pentru statul român: Există proceduri ale Poliţiei, accesibile publi‑
cului, privind implementarea şi monitorizarea ordinelor de protec‑
ţie? Care este bugetul alocat de consiliile locale specific pentru 
servicii pentru victimele adulte ale violenţei domestice? În timpul 
perioadei de studiu există pentru viitorii profesionişti din domeniu 
module despre prevenirea şi combaterea violenţei împtoriva feme‑
ilor, stereotipuri de gen, blamarea victimei, culturalizarea violenţei, 

Femei, Asociaţia Clubul Academic de Studii Europene, Fundaţia Sensiblu, Grupul 
Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, Asociaţia Transcena, Institutul pen‑
tru Politici Publice, Asociaţia Română Anti‑SIDA, Asociaţia pentru Libertate şi 
Egalitate de Gen – A.L.E.G, Asociaţia Pas Alternativ, Asociaţia pentru Şanse Egale, 
Asociaţia Femeilor Jurnaliste din România „ARIADNA”, Centrul de Studii în Idei 
Politice, Fundaţia IREX/Programul Biblionet, Euroregional Center for Public Ini‑
tiatives‑ECPI, Policy Center for Roma and Minorities, Asociaţia ACCEPT, Socie‑
tatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală. Mai multe informaţii: http://centrul filia.
ro/rapoarte/raport‑anual‑2011.pdf 

1 Bragă, Andreea, 2015, „The Role of Women’s Movement in Combating Do‑
mestic Violence in Post‑Communist Romania”, în Vlad, I., Fabian, K. (ed.), Demo‑
cratization through Social Activism: Gender and Environmental Issues in 
Post‑Communist Societies, Bucureşti, Editura Tritonic, p. 66.

2 Raportul alternativ poate fi consultat aici: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/
CEDAW/Shared%20Documents/ROU/INT_CEDAW_NGO_ROU_23160_E.pdf. 
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deconstruirea prejudecăţilor despre violenţă, despre etnia victime‑
lor sau agresorilor? Au femeile din zona rurală, femeile sărace, feme‑
ile cu dizabilităţi acces la justiţie? Cum asigură autorităţile române 
acces imediat la siguranţă şi protecţie pentru femeile fără acte de 
identitate sau pentru femeile migrante/refugiate?

În aceeaşi perioadă, E‑Romnja – Asociaţia pentru Promovarea 
Drepturilor Femeilor Rome trimite un raport alternativ la Naţiunile 
Unite în care aduce în atenţie discriminarea multiplă cu care se con‑
fruntă femeile rome şi subliniază lipsa de implicare a autorităţilor 
atunci când au loc fapte de violenţă îndreptate împotriva femeilor 
rome. Discursul public instigator la ură din partea unor persoane 
politice, discurs ce a încurajat limitarea capacităţilor reproductive 
a femeilor rome şi a femeilor sărace prin sterilizare, este amintit în 
raportul alternativ al Asociaţiei E‑Romnja.1 Rapoartele alternative 
transmise surprind problemele cu care se confruntă femeile din 
cauza implementării deficitare a legislaţiei în vigoare, precum şi 
lipsa adaptării legislaţiei şi politicilor publice la realităţile sociale 
în care trăiesc femeile, cu obstacole specifice rezultate ca urmare a 
diferitelor sisteme suprapuse de oprimare şi mani festare a relaţiilor 
de putere. Iniţiativa organizaţiilor neguvernamentale de a trimite 
rapoarte alternative către Naţiunile Unite, în care prezintă aspecte 
problematice cu care se confruntă femeile din România, reprezintă 
o modalitate de presiune publică internaţională pentru a determina 
adoptarea de urgenţă a unor măsuri pentru siguranţa femeilor şi 
pentru respectarea drepturilor femeilor, ţinând cont de identităţile 
multiple ale acestora.

Acţiunile de advocacy ale Reţelei VIF din ultimii trei ani au avut 
ca obiective introducerea ordinului de interdicţie emis de poliţist 
în 24 de ore de la constatarea faptei, cu măsura evacuării imediate 
a agresorului, armonizarea legislaţiei cu prevederile Convenţiei de 
la Istanbul, proceduri pentru supravegherea respectării ordinelor 
de protecţie, bugetarea adecvată a serviciilor pentru victimele vio‑
lenţei domestice, colaborare între instituţii şi tratarea cu maximă 

1 Raportul alternativ poate fi consultat aici: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/
CEDAW/Shared%20Documents/ROU/INT_CEDAW_NGO_ROU_23163_E.pdf. 
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diligenţă a cazurilor de violenţă, eliminarea prevederii cu privire 
la împăcarea părţilor, ce elimină răspunderea penală, introducerea 
în curricula şcolară a noţiunilor referitoare la violenţa de gen. Re‑
ţeaua Rupem tăcerea despre violenţa sexuală1 şi‑a centrat eforturile 
pe acţiuni de advocacy privind respectarea drepturilor victimelor 
violenţei sexuale, înfiinţarea serviciilor integrate pentru victimele vio‑
lenţei sexuale, prevenirea infracţiunilor de agresiune sexuală prin 
campanii de educaţie.

Efoturile de advocacy ale Reţelei VIF, Reţelei Rupem tăcerea 
despre violenţa sexuală şi ale Coaliţiei pentru Egalitate de Gen2 s‑au 
manifestat prin comunicarea constantă cu instituţiile publice, prin 
scrisori deschise sau adrese pe teme specifice, participarea la con‑
sultări publice şi la redactarea documentelor de politici publice şi 
propuneri de modificare legislativă, cât şi prin organizarea unor 
acţiuni pentru creşterea implicării cetăţenilor şi cetăţenelor şi con‑
solidarea presiunii publice. În octombrie 2015, Reţeaua VIF a coor‑
donat Campania „Împreună pentru siguranţa femeilor”, în cadrul 
căreia reprezentanţi ai Guvernului României, ai ambasadelor, ai 
instituţilor şi organizaţiilor europene, precum şi membri ai socie‑
tăţii civile au transmis mesaje înregistrate pentru sancţionarea vio‑
lenţei împotriva femeilor şi încurajarea implicării active a tuturor 
actorilor responsabili.3 Campania s‑a încheiat cu un Marş ce a avut 
loc în Bucureşti, unde au participat peste 200 de persoane, care şi‑au 
manifestat solidaritatea cu victimele violenţei împotriva femeilor 
şi au susţinut revendicările publice ale Reţelei VIF.4 

1 Mai multe informaţii despre Reţeaua Rupem tăcerea despre violenţa sexuală 
pot fi accesate aici: http://violentadegen.ro/.

2 Mai multe informaţii despre Coaliţia pentru Egalitate de Gen pot fi accesate 
aici: http://ongen.ro/. 

3 Mesajele înregistrate în Campania „Împreună pentru siguranţa femeilor” pot 
fi accesate aici: http://violentaimpotrivafemeilor.ro/impreuna‑pentru‑sigu‑
ranta‑femeilor/. 

4 Materiale video şi foto din timpul Marşului „Împreună pentru siguranţa fe‑
meilor” din 2015 pot fi accesate aici: http://violentaimpotrivafemeilor.ro/mar‑
sul‑impreuna‑pentru‑siguranta‑femeilor‑foto‑si‑video/.
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Din august 2015, la iniţiativa Reţelei Rupem tăcerea despre vio‑
lenţa sexuală, în parteneriat cu Reţeaua VIF, s‑a constituit un grup 
de lucru la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), la întâlnirile 
căruia au participat reprezentaţi ai organizaţiilor neguvernamen‑
tale, ai Ministerului Afacerilor Interne, ai Ministerului Public, ai 
Ministerului Justiţiei, ai Ministerului Muncii şi Agenţiei Naţionale 
pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES). Grupul de 
lucru s‑a reunit ca urmare a unui caz mediatizat de viol, ce a avut 
loc în judeţul Vaslui în 2015. Obiectivele grupului de lucru s‑au 
extins de la găsirea unor soluţii pentru asigurarea drepturilor vic‑
timelor violului şi înfiinţarea centrelor integrate pentru victimele 
violenţei sexuale până la identificarea modificărilor necesare pentru 
armonizarea Convenţiei de la Istanbul şi introducerea în legislaţie 
a ordinului de interdicţie emis de poliţist imediat după constatarea 
faptei de violenţă domestică. Întânirile de lucru de la CSM au avut 
loc până în martie 2016 şi au continuat până în iulie 2016 în formulă 
restrânsă la ANES, cu reprezentanţi ai celor două reţele de organi‑
zaţii neguvernamentale. Prin participarea la aceste grupuri de lu‑
cru, organizaţiile neguvernamentale din cele două reţele au avut 
ocazia să aducă în discuţie problemele existente în legislaţia actuală 
şi în implementarea prevederilor legislative şi să argumenteze pen‑
tru modificarea legislaţiei în acord cu prevederile Convenţiei de la 
Istanbul, având în vedere problemele diverse cu care e confruntă 
femeile, cum ar fi faptul că locuiesc departe de reşedinţa de judeţ 
unde există servciile de medicină legală, că nu deţin veniturile ne‑
cesare pentru a‑şi acoperi costurile de deplasare şi de obţinere a 
certificatului medico‑legal, necesar ca probă pentru emiterea ordi‑
nului de protecţie. Totodată, organizaţiile neguvernamentale au 
prezentat obstacolele întâmpinate de femei în accesarea serviciilor 
pentru victime1 prin faptul că au fost raportate situaţii în care femei 

1 Anca Nica (Asociaţia E‑Romnja) şi Andreea Bragă (Centrul FILIA) au parti‑
cipat la întâlniri ale grupului de lucru de la CSM şi de la ANES şi, alături de ceilalţi 
reprezentanţi ai Reţelei VIF, au contribuit la redactarea propunerilor de modificare 
legislativă pentru armonizarea legislaţiei cu prevederile Convenţiei de la Istanbul, 
construind argumente pe baza experienţei de lucru la nivel local cu grupuri de 
iniţiativă ale femeilor rome şi nerome.
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rome au sunat la 112, dar la faţa locului nu s‑a deplasat echipajul de 
poliţie sau ambulanţa, că poliţistul de la nivel local nu a înregistrat 
plângerea împotriva agresorului, dar şi că există femei care nu au acte 
de identitate sau acces la justiţie sau care nu cunosc limba română 
(femei imigrante sau refugiate) ori limba maternă este alta decât ro‑
mâna, cum este în cazul unora dintre femeile rome sau al altor femei 
minoritare etnic. În Reţeaua VIF există 24 de organizaţii la nivel na‑
ţional, ce îşi desfăşoară activitatea în Bucureşti, Iaşi, Suceava, Cluj, 
Târgu Mureş, Sibiu, Braşov, Timişoara şi Constanţa, atât prin acor‑
darea serviciilor pentru victimele violenţei în familie, cât şi prin ac‑
ţiuni de advocacy locale pentru înfiinţarea de adăposturi şi centre 
pentru victimele violenţei în familie, precum şi pentru deconstruirea 
prejudecăţilor etnice, de gen, de clasă ale profesioniştilor din dome‑
niu în lucrul cu victimele violenţei.1 

Începând din iunie 2016, Reţeaua VIF, Reţeaua Rupem tăcerea 
despre violenţa sexuală şi Coaliţia pentru Egalitate de Gen au trans‑
mis două scrisori deschise adresate Primului Ministru şi miniştrilor 
responsabili pentru urgentarea implementării iniţiativelor strate‑
gice asumate de Guvernul României pentru prevenirea şi comba‑
terea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice. Aceste 
iniţiative strategice vizau reglementarea ordinului de interdicţie 
emis de poliţist de la constatarea faptei, sistem de monitorizare prin 
brăţări electronice a ordinului de protecţie, centre integrate pentru 
victimele violenţei sexuale, armonizarea legislaţiei cu prevederile 
Convenţiei de la Istanbul.2 Chiar dacă au existat eforturi constante 

1 Astfel de acţiuni de advocacy au avut loc în judeţele Dolj, Prahova şi Con‑
stanţa, sub coordonarea Asociaţiei E‑Romnja şi a Fundaţiei Centrul Parteneriat 
pentru Egalitate, în perioada 2015‑2016, în cadrul proiectului „Dezvoltarea şi con‑
solidarea reţelei pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor”, 
finanţat prin granturile SEE 2009‑2014, în cadrul Fondului ONG în România. Mai 
multe informaţii sunt disponibile aici: http://violentaimpotrivafemeilor.ro/. 

2 Scrisoarea deschisă din 21 iunie 2016 poate fi consultată aici: http://violen‑
taimpotrivafemeilor.ro/scrisoare‑deschisa‑urgentarea‑implementarii/. Scrisoarea 
deschisă din 21 noiembrie 2016 poate fi consultată aici: http://violentaimpotri‑
vafemeilor.ro/scrisoare‑deschisa‑pentru‑urgentarea‑implementarii‑initiativelor‑
strategice‑asumate‑de‑guvernul‑romaniei‑pentru‑prevenirea‑si‑combaterea‑vio‑
len tei‑impotriva‑femeilor‑si‑a‑violentei‑domestice/. 



22   „TOATĂ LUMEA ŞTIA”

de presiune publică din partea organizaţiilor neguvernamentale pe 
parcursul anului 2016, niciuna dintre iniţiativele strategice prevă‑
zute de Guvernul României nu a fost adoptată, ceea ce consolidează 
ideea conform căreia violenţa împotriva femeilor continuă să ră‑
mână o problemă marginală pentru decidenţi. 

În octombrie 2016 a avut loc cea de‑a doua Campanie „Împreună 
pentru siguranţa femeilor”, coordonată de Reţeaua VIF, care s‑a fi‑
nalizat cu un Marş în Bucureşti la care au participat peste 400 de 
persoane1, fiind cea mai mare acţiune publică de până acum pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor. La Marşul 
din Bucureşti au participat organizaţii neguvernamentale din mai 
multe oraşe din România, cât şi grupul de iniţiativă al femeilor rome 
din Mizil (judeţul Prahova). În acelaşi timp cu Marşul din Bucureşti 
au avut loc un marş în Giurgiu şi unul în Valea Seacă (judeţul Bacău), 
cele două marşuri fiind organizate de grupurile de iniţiativă ale fe‑
meilor rome şi nerome din cele două localităţi, ceea ce ne arată că 
există o reţea între organizaţii şi grupuri de iniţiativă ce conturează 
şi consolidează mişcarea pentru drepturile femeilor din România. 
În cele 16 zile de activism pentru prevenirea şi combaterea violenţei 
împotriva femeilor, grupurile de iniţiativă ale femeilor rome şi ne‑
rome din Valea Seacă şi Pălămida au transmis mesaje înregistrate 
pentru sancţionarea violenţei împotriva femeilor.2 

 Putem spune că implicarea continuă a organizaţiilor neguver‑
namentale în acţiuni de prevenire şi combatere a violenţei împo‑
triva femeilor şi coordonarea acţiunilor sub forma reţelelor 
informale de organizaţii neguvernamentale au menţinut problema 
violenţei asupra femeilor în atenţia publică. În acelaşi timp acţiunile 
coordonate ale organizaţiilor au oferit ocazia schimbului de expe‑
rienţă între organizaţii care oferă servicii pentru victime, organiza‑
ţii care lucrează cu grupuri de iniţiativă ale femeilor rome şi nerome 

1 Mai multe informaţii despre Campania „Împreună pentru siguranţa femeilor” 
din octombrie 2016 pot fi consultate aici: http://violentaimpotrivafemeilor.ro/
impreuna‑pentru‑siguranta‑femeilor/. 

2 Mesajele transmise de femeile rome şi nerome din grupurile de iniţiativă din 
Valea Seacă şi Pălămida pot fi vizionate aici: https://www.youtube.com/
watch?v=yEXO_HuJAIw. 
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din zone rurale şi urbane, organizaţii care monitorizează implemen‑
tarea legislaţiei sau care desfăşoară acţiuni de informare şi educare 
a publicului larg. Această modalitate de lucru în comun a creat 
contextul potrivit pentru o înţelegere mai aprofundată a problemei 
violenţei împotriva femeilor, cât şi pentru introducerea pe agenda 
organizaţiilor a problemelor specifice cu care se confruntă grupuri 
diferite de femei. 



Capitolul 2  

Cadru metodologic

2.1 Premise

Acest raport reprezintă continuarea cercetării cu privire la vio‑
lenţa împotriva femeilor, cercetare realizată în cadrul proiectului 
Phenja1: Violenţa nu are culoare, implementat în anul 2015 de Aso‑
ciaţiile E‑Romnja, Centrul FILIA, Centrul pentru Studii Juridice şi 
Drepturile Omului şi Romano ButiQ, cu sprijinul financiar al Open 
Society Foundations. O primă parte a cercetării a fost deja realizată 
de către colega noastră, Ioana Vrăbiescu, în judeţul Giurgiu, în spe‑
cial în municipiul Giurgiu; din această perspectivă una dintre premi‑
sele asumate în prezentul raport a fost aceea de a completa imaginea 
din cercetarea iniţiată, de a pune întrebările ce au apărut în studiul 
realizat anterior. În acest sens, dacă Ioana Vrăbiescu pune accent 
pe violenţa între parteneri, dar şi pe aspecte ce ţin de iden titatea 
femeilor – autoidentificare şi heteroidentificare, negocierea identi‑
tăţilor –, construind o metodologie coerentă cu propriile întrebări 
de cercetare şi cu obiectivele asumate şi producând o cunoaştere cât 
se poate de relevantă şi de utilă în construcţia de politici, abordarea 
pe care o propunem noi în acest studiu este oarecum diferită. Mai 
exact, una dintre cele mai importante premise asumate în realizarea 
acestui studiu, dar mai ales în construcţia metodologiei ce a stat la 

1 Phenja înseamnă „soră” în limba romani.



Cadru metodologic    2 5

baza colectării datelor, este aceea ce ţine de o intervenţie cât mai 
subtilă a cercetătoarelor în privinţa catalogării sau clasificării în 
virtutea apartenenţei la o etnie sau alta, chiar şi din prisma datelor 
de identificare socio‑demografice, chiar şi când vine vorba de auto‑
identificare. Desigur, etnia este o variabilă relevantă, ea pune în 
evidenţă relaţii de putere între majoritari şi minoritari, metode şi 
instrumente diferite de acţiune ce se construiesc pe stereotipuri 
şi prejudecăţi, acumularea unei serii de dezavantaje generate de 
apartenenţa la un grup etnic marginal, iar unul dintre obiectivele 
noastre este şi acela ce ţine de întelegerea acestor aspecte. Cu toate 
acestea, chiar dacă am urmărit în cercetare aspecte ce ţin de etnie, 
am făcut‑o conform recomandărilor Yasminei Gunaratnam, dar şi 
ale altor autori, ca Fabian Kessl şi Susanne Maurer, mai exact încer‑
când formule de „reflexivitate radicală”, o formă de intervenţie 
socială (de data aceasta cercetare) profund devotată inducerii unor 
transformări care să vizeze capacitarea şi eliberarea persoanelor 
intervievate. Reflexivitatea radicală presupune un efort de distan‑
ţare faţă de logica obişnuită a cercetării, recunoaşterea poziţiei cer‑
cetătorului/cercetătoarei în contextul cercetării şi mai ales asumarea 
unei perspective autocritice.1 Am urmărit în cercetarea realizată să 
surprindem efectele suprapunerii sistemelor de oprimare atunci 
când persoanele intervievate au trăit sau au fost martore la violenţă 
împotriva femeilor.

Având în vedere cele precizate mai sus am avut nevoie şi de o 
paradigmă teoretică capabilă să ofere instrumentele conceptuale 
potrivite unei astfel de abordări. În acest sens am considerat con‑
structivismul instituţionalist ca fiind paradigama potrivită în a oferi 
o serie de răspunsuri la întrebările „De ce?” şi „Cum?”, în contextul 
în care întrebările „Cine?”, „Ce?”, „Când?”, „Unde?” se transformă în 
întrebări‑suport pentru cele dintâi. De asemenea, din perspectiva 

1 Yasmin Gunaratnam, 2003, Researching ‘Race’ and Ethnicity. Methods, 
Knowledge and Power, Londra, Sage Publications; vezi şi Fabian Kessl, Susanne 
Maurer, „Radical Reflexivity as Key Dimension of a Critical Scientific Understand‑
ing of Social Work”, Social Work and Society International Online Journal, vol. 10, 
nr. 2, 2012, accesat în 23.10.2016 la http://www.socwork.net/sws/article/
view/335/672;. 
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filosofiei cunoaşterii, o abordare constructivistă îi aduce în prim‑
plan pe indivizii care construiesc realitatea socială semnificând‑o, 
dar acest proces de construcţie nu este izolat sau independent de 
realitatea exterioară acestora, realitate care se stabilizează, se insti‑
tuţionalizează şi devine în definitiv constrângătoare. Vorbim deci, 
la nivel metodologic, de posibilitatea de a utiliza analizele structu‑
raliste cu scopul de a oferi un cadru general în interiorul căruia abor‑
dările constructiviste să ofere răspunsuri nuanţate cu privire la aspecte 
legate de: ce fac indivizii cu informaţiile pe care le primesc din mediul 
exterior lor, cum se produc sensurile, cum devin anumite sensuri 
dominante la un moment dat, cum se realizează categoriile şi cum 
se raportează acestea la normalitate şi „normativitate”, cum afec‑
tează acestea înţelegerea fenomenului violenţei.1

Dincolo de aceste precizări cu aspect oarecum generalist, în ana‑
liza pe care o propunem structura ce capătă o pondere semnifi‑
cativă în cercetare este inevitabil cea pe care o numim generic 
patriarhat şi care cuprinde un cumul de reguli, norme, formale şi 
informale, ce modelează comportamentul şi aşteptările actorilor. 
Aşadar, o altă premisă ce nu putea lipsi din acest studiu ţine de 
faptul că relaţiile dintre bărbaţi şi femei, manifestate în cadrul ex‑
perienţelor subiective ale acestora, „sunt încorporate în regimuri 
de putere şi dobândesc semnificaţii în cadrul unei ordini sociale şi 
culturale mai largi”2.

Ultima, dar nu cea din urmă, premisă ce stă la baza acestei lu‑
crări este cea care aduce în prim‑plan elaborarea argumentelor 
dintr‑o perspectivă feministă asumată ca atare în virtutea „poten‑
ţialului eliberator al feminismului”3, rezultat din contestarea şi 
deconstruirea diferenţelor ca generatoare de ierarhii, din „critica 
ordinii de gen normative”4, punând accent nu pe dihotmiile pro‑
ducătoare de stereotipuri, ci pe acceptarea şi promovarea egalităţii 

1 Neaga, Diana Elena, 2013, Gen şi cetăţenie,Iaşi, Polirom, , pp. 125–127.
2 Enikö Vincze, 2002, Diferenţa care contează. Diversitatea social‑culturală prin 

lentila antropologiei feministe, Cluj Napoca, Editura Fundaţiei Desire, pp. 21 – 22.;
3 Ibidem, p. 24.
4 Ibidem, p. 19. 
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de şanse prin includerea şi recunoaşterea diferenţelor.1 Cercetările 
feministe urmăresc recunoaşterea experienţelor femeilor şi „cum 
se simte să trăieşti într‑o relaţie de gen nedreaptă”2, însă este nece‑
sară evitarea etnocentrismului şi a esenţialismului cultural pentru 
a construi solidaritate interetnică.3 Am avut în vedere ca în cadrul 
cercetării să surprindem experienţele comune privind violenţa, tră‑
ite de femeile rome şi nerome intervievate, pe de‑o parte pentru 
a aduce în prim‑plan experienţe ce sunt marginalizate şi pentru a 
deconstrui prejudecăţi etnice conform cărora violenţa împotriva 
femeilor se întâmplă preponderent în comunităţile rome, însă în 
acelaşi timp am urmărit să surprindem diferenţele existente între 
femei în funcţie de contextele sociale în care trăiesc şi de sistemele 
de oprimare existente, punând accent pe procese, şi nu pe categorii.4

2.2 Scop, obiective şi întrebări de cercetare 

Scopul asumat în realizarea acestei cercetări ţine de lansarea 
unor posibile explicaţii care, alături de testări ulterioare, să poată 
fundamenta intervenţii concrete, sustenabile şi coerente cu nevoile 
actorilor implicaţi (victime/supravieţuitoare, agresori, autorităţi cu 
abilităţi de intervenţie în situaţii de violenţă împotriva femeilor, 
persoane vulnerabile care ar putea deveni victime/supravieţui‑
toare), mai exact programe şi politici de combatere a violenţei îm‑
portiva femeilor.

1 Joan Scott, „Deconstructing Equality versus Difference: Or, The Uses of Po‑
structuralism Theory for Feminism”, în Marienne Hirsch, Evelyn Fox Keller, Con‑
flicts in Feminism, New York, Routledge, 1990, p. 144.

2 Holland, Janet; Ramazanoğlu, Caroline, 2002, Feminist Methodology. Chal‑
lenges and Choices, Londra, Sage Publications, p. 16.

3 Reinharz, Shulamit, 1992, Feminist Methods in Social Research, New York, 
Oxford University Press, p. 121.

4 Choo, Hae Yeon, Ferree, Myra Marx, 2010, „Practising Intersectionality in 
Sociological Research: A critical analysis of inclusions, interactions and institutions 
in the study of inegualities”, Sociological Theory, vol. 28, nr. 2, pp. 129–149, Ame‑
rican Sociological Association.
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Principalele obiective urmărite în cadrul cercetării sunt urmă‑
toarele:

1.  Aducerea în prim‑plan a experienţelor femeilor din viaţa de 
zi cu zi şi a felului în care acestea, alături de manifestarea unor 
structuri constrângătoare – patriarhat, clasism, rasism –, mo‑
delează înţelegerea şi semnificarea fenomenului violenţei îm‑
potriva femeilor.

2.  Înţelegerea în profunzime a logicii ce stă la baza cadrului in‑
stituţional configurat la nivel naţional pentru intervenţia în 
situaţii de violenţă domestică.

3.  Operaţionalizarea intervenţiei în funcţie de actori implicaţi, 
instrumente disponibile, dificultăţi, nevoi, puncte forte, puncte 
slabe în intervenţia în situaţii de violenţă împotriva femeilor.

Întrebări de cercetare
Principala întrebare de cercetare a acestei lucrări este: Cum este 

semnificat fenomenul violenţei împotriva femeilor prin prisma 
actorilor afectaţi (femeile victime/supravieţuitoare) şi prin prisma 
autorităţilor care au atribuţii în ceea ce priveşte limitarea, preve‑
nirea, pedepsirea, suportul în situaţii de abuz şi cum arată violenţa 
împotriva femeilor într‑o viziune ce presupune integrarea de infor‑
maţii culese de la femei victime, femei care nu au fost victime, fe mei 
majoritare, femei rome, politişti, procurori, judecători, avocaţi, 
asistenţi sociali, psihologi? Pornind de aici, în urma operaţionaliză‑
rii conceptelor, am formulat un set de sub‑întrebări de cercetare, după 
cum urmează:

1.  Ce semnificaţii ataşează femeile relaţiilor de putere din fami‑
lie şi comunitate şi cum, în virtutea acestora, se raportează la 
fenomenul violenţei împotriva femeilor, în contextul supra‑
punerii peste experienţele lor din viaţa de zi cu zi – în sens de 
structuri constrângătoare – a unor structuri ierarhizatoare, cum 
sunt patriarhatul, clasismul, rasismul?

2.  Cum semnifică acestea relaţia cu autorităţile, dar cum semni‑
fică şi autorităţile relaţiile pe care le dezvoltă cu victimele şi 
cu agresorii?
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3.  Care sunt limitările semnalate de diverşi actori implicaţi în 
situaţiile de intervenţie în caz de violenţă împotriva femeilor?

4.  Care sunt hibele sistemului actual de intervenţie în situaţiile 
de violenţă împotriva femeilor, atât din perspectiva posibilelor 
beneficiare, cât şi din perspectiva actorilor instituţionali, şi ce 
îmbunătăţiri pot fi aduse legislaţiei şi procedurilor?

Metodologia urmează a se dezvolta pe două dimensiuni:
1.  Dimenisiunea aplicată ce facilitează întelegerea magnitudinii, 

a naturii/originii problemei sociale puse în discuţie, scopul 
fiind acela de a identifica posibile soluţii.

‑ interviuri semi‑structurate cu femei;
‑  interviuri semi‑structurate şi focus grup cu reprezentanţi 

ai autorităţilor.
2.  Dimenisunea formativă – menită să faciliteze dezvoltarea unei 

formule de intervenţie (program, politică). 
‑ Analiza şi interpretarea rezultatelor cercetării printr‑o 

grilă sensibilă la inegalitatăţile de gen, la relaţiile de putere ce 
se stabilesc între bărbaţi şi femei, la aspectele ce ţin de discri‑
minarea multiplă – gen, rasă, etnie, clasă – şi necesitatea unei 
abordări intersecţionale în analiza fenomenului. 

2.3  Metoda de cercetare, reflexivitate  
în cercetare şi dimensiunea etică a cercetării

Având în vedere faptul că una dintre premisele ce au stat la 
baza acestei cercetări a fost cea care aduce în discuţie relaţiile de 
putere între bărbaţi şi femei şi necesitatea contestării acestora 
dintr‑o prespectivă feministă intersecţională, este lesne de înţeles 
faptul că şi în alegerea metodei de cercetare am înclinat spre abor‑
dări sensibile la gen atât timp cât „feminismul este de multe ori 
asociat în sociologie cu o preferinţă pentru metodele calitative şi 
o critică a celor cantitative, atunci când acestea sunt considerate 
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a fi obiective”1, ţinând în acelaşi timp seama de pericolul utilizării 
în sens moral sau etic a acestor distincţii cu scopul de a manipula.2 
Am ales, aşadar, utilizarea de informaţii obţinute în special în urma 
unei cercetări calitative de natură etnometodologică.3 Cu scopul de 
a descrie contextul, imaginea generală în care plasăm analizele ca‑
litative, am decis să utilizăm şi informaţii de natură cantitativă, cu 
atât mai mult cu cât acestea ne pot conduce spre a identifica ten‑
dinţe, recurenţe, care după aceea să fie înţelese prin profunzimea 
folosirii metodelor calitative. În ceea ce priveşte cercetarea calita‑
tivă, datele au fost culese în urma unei acţiuni de teren desfăşurate 
în Bucureşti – Ferentari şi Bacău – Valea Seacă (la prezentarea căreia 
vom reveni în paginile ce urmează) aceste date având un caracter 
clar de noutate. În ceea ce privieşte datele cantitative, acestea au 
fost obţinute fie prin cereri de acces la informaţii de interes public 
adresate unor instituţii responsabile în domeniu4, fie din diverse stu‑
dii şi cercetări disponibile deja.

Ne asumăm în această cercetare o relaţie feministă între per‑
soana intervievată şi cercetătoare, o abordare radical reflexivă, aşa 
cum precizam şi mai sus, pornind de la „recunoaşterea implicării 
personale a cercetătorului şi [...] considerarea genului nu numai ca 
obiect de cercetare, dar şi ca dimensiune internă a întregului demers 
analitic”5. Cercetarea calitativă feministă prespune reflexivitate în 

1 Laura Grünberg, 2002, (Re) evoluţii în sociologia feministă, Polirom, Iaşi, 
p. 99.

2 Ibidem, p. 99
3 O abordare etnometodologică pune accent pe practica interpretativă care 

porneşte de la un set de presupoziţii subiective cu privire la experienţele trăite şi 
la ordinea socială. Originea acestui tip de abordare calitativă stă în fenomenologia 
dezvoltată de Edmund Husserl şi Alfred Schutz, care au pus bazele unei forme de 
filosofie fenomenologică în care relaţia dintre percepţie şi obiectul percepţiei nu 
este una pasivă, conştiinţa căpătând un rol activ de constituire a obiectului prin 
intermediul experienţei generate în interacţiunile din viaţa de zi cu zi (Neaga, op. 
cit., pp. 129–130).

4 Cererile au fost adresate Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspec‑
toratul de Poliţie Judeţean Bacău, DGASPC Bacău, DGASPC Sector 5, DGASMB, 
INML, STS.

5 Enikö Vincze, op. cit., p. 34.
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interacţiunea cu persoanele intervievate, o atenţie ridicată asupra lim‑
bajului şi comportamentului pentru menţinerea unor relaţii echili‑
brate1 şi conştientizarea permanentă a relaţiilor de putere ce se pot 
reproduce fără o contrabalansare şi deconstruire din partea cerce‑
tătoarei2. Respectarea principiilor etice în realizarea cercetării presu‑
pune să avem în vedere consecinţele politice ale rezultatelor cer cetării, 
intenţionate sau nu3, şi să încercăm să controlăm posibilele efecte ne‑
gative, cum ar fi consolidarea prejudecăţilor privind minoritatea 
romă. Subiectul violenţei împotriva femeilor nerome şi rome poate fi 
perceput ca un subiect controversat, pe de‑o parte pentru că repro‑
duce stereotipurile legate de femei, fiind reprezentate în poziţia de 
victime care au nevoie de protecţie, pe de altă parte pentru că poate 
consolida prejudecăţile conform cărora violenţa împotriva femeilor 
este asociată cultural. Din acest motiv, am considerat necesară o ana‑
liză a aspectelor pozitive surprinse pe parcursul cercetării, pentru a 
identifica strategiile de supravieţuire ale persoanelor intervievate, cât 
şi pentru a vedea dacă există solidaritate între femei şi cum se implică 
acestea pentru a preveni şi combate violenţa împotriva femeilor.

În privinţa metodei de analiză a datelor cercetării, ne plasăm în 
aria interpretativismului, suntem adeptele analizelor dinamice, 
în care interactivitatea între cercetătoare şi persoana intervievată 
scoate la lumină înţelesuri, sensuri, semnificaţii.4 Nu în ultimă 
instanţă, analiza şi interpretarea rezultatelor „provoacă, critică 
metodologiile dominante, convenţionale, opresive în privinţa feme‑
ilor; se axează în special pe teme care pot produce cunoaştere utilă 

1 Collins, Patricia, Hill, „It’s All in the Family: Intersections of Gender, Race 
and Nation” în Hypatia, Special Issue, Border Crossings: Multicultural and Post‑
colonial Feminist Challenges to Philosophy (Part II), vol. 13, nr. 3. Indiana Univer‑
sity Press.

2 Few, A.L., Stephens, D.P., Rouse‑Arnett, M, 2003, „Sister‑to‑Sister Talk: Trans‑
cending Boundaries and Challenges in Qualitative Research with Black Women”, 
Family Relations, 52, p. 207.

3 Gillies, V. şi Alldred, P., 2002, „The Ethics of Intention: Research as a Political 
Tool”, în Mauthner, M., Birch, M., Jessop, J. şi Miller, T. (editori) Ethics in Quali‑
tative Research, Londra, Sage, p.44.

4 M. Miles şi M Huberman, 1994, Qualitative Data Analysis, California, Sage, 
p. 8.
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femeilor, cunoaştere care contribuie la emanciparea lor şi care poate 
produce schimbare socială”1. 

2.4  Tehnica de culegere a informaţiilor  
şi coordonate spaţiale

Pentru cercetarea de teren am folosit interviul semi‑structurat 
de tip povestea vieţii deoarece am considerat că acest instrument 
ne va permite ulterior o analiză interpretativă, asumat reflexivă. 
Interviurile realizate intră în categoria celor ştiinţifice, organizate 
şi sistematice, folosite ca instrumente de accedere directă şi interac‑
tivă la subiectivitatea umană. O altă caracteristică a acestora ţine de 
flexibilitate. Am realizat interviuri semi‑structurate ce presupun 
prestabilirea temelor în jurul cărora s‑au purtat discuţiile pornind 
de la un ghid de interviu cu ajutorul căruia să obţinem răspunsuri 
consistente cu privire la tema pusă în discuţie.2 

Fiind vorba de o cercetare calitativă, desigur că nu putem pune 
problema reprezentativităţii3, eşantionarea fiind una de natură te‑
oretică. Acest tip de eşantionare se deosebeşte de cea clasică, pro‑
babilistică, prin două trăsături principale: a) cazurile şi persoanele 
intervievate sunt alese din considerente teoretice, în vederea com‑
parării unor date, a verificării unor ipoteze sau a testării unor în‑
trebări de cercetare; b) în consecinţă, deciziile privind selecţia se fac 
din mers, în timpul cercetării efective, eşantionarea devenind o 
operaţiune deschisă şi flexibilă.4 Astfel, „se urmăreşte cât de repre‑
zentative ar fi unităţile de cercetat (persoanele intervievate) pentru 
dezvoltarea şi consolidarea sugestiilor teoretice apărute în procesul 

1 Laura Grünberg, op. cit., p. 106;
2 Diana Elena, Neaga, op. cit., pp. 131–132.
3 Nu este în niciun caz vorba de un eşantion „reprezentativ”, aşa cum înţelegem 

acest termen din studiile cantitative, deoarece această cercetare nu se doreşte a fi 
o analiză statistică.

4 Iluţ, Petru, Abordarea calitativă a socioumanului – concepte şi metode, Iaşi, 
Polirom, 1997, pp. 54–55.
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concret investigaţional, dar nu caracteristicile lor (sociale) vizavi de 
populaţia generală”1. 

Descrierea eşantionului:
‑  Pentru aria de cercetare Bucureşti (Ferentari) am realizat 15 

interviuri cu femei (8 femei rome, 7 femei nerome, victime sau 
nu ale violenţei), un interviu cu o procuroare, un interviu cu o 
judecătoare, un interviu cu psiholoaga unui centru pentru vic‑
timele violenţei în familie, un interviu cu o asistentă socială a 
aceluiaşi centru şi 4 interviuri cu politişti.

‑  Pentru aria de cercetare Bacău (Valea Seacă) am realizat 19 
interviuri cu femei (6 femei nerome, 13 femeie rome, victime 
sau nu ale violenţei), un interviu cu un poliţist din cadrul IPJ 
Bacău, un focus grup cu reprezentante ale DGASPC Bacău (o şefă 
de centru specializat, o psiholoagă, o asistentă socială şi o con‑
silieră juridică). 

Cercetarea de teren privind experienţele femeilor rome şi nerome 
a avut loc în comuna Valea Seacă (judeţul Bacău) şi în cartierul 
Ferentari (Bucureşti) în perioada iulie‑septembrie 2016. Desfăşurarea 
cercetării în cele două comunităţi ne oferă o imagine mai complexă 
asupra dinamicilor de putere, asupra resurselor şi informaţiilor 
disponibile existente, precum şi asupra contextelor diferite de viaţă 
ale femeilor, ce se completează în înţelegerea problemelor cu care 
acestea se confruntă atunci când sunt victime/supravieţuitoare ale 
violenţei sau când sunt martore la violenţă în familie. În acelaşi timp, 
am putut să surprindem pe parcursul cercetării şi analizei dacă 
există elemente comune între cele două comunităţi, în special în 
manifestarea relaţiilor de putere, a rasismului şi clasismului insti‑
tuţionalizat, manifestat direct sau indirect, cât şi în ceea ce priveşte 
normele patriarhale de gen şi controlul asupra comportamentului 
femeilor în familie şi în afara ei. 

 Am ales comuna Valea Seacă (judeţul Bacău) pentru a desfăşura 
cercetarea pornind de la experienţa de lucru în comunitate a Aso‑
ciaţiei E‑Romnja şi a Centrului FILIA, dar şi de la faptul că una dintre 
autoare a copilărit în această comunitate, stabilind diferite relaţii 

1 Iluţ, Petru, op. cit., p. 54.
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de apropiere cu oamenii de acolo. Perspectiva asumat feministă în 
realizarea cercetării presupune transformarea sistemului patriarhal 
şi deconstruirea relaţiilor de putere între cercetătoare şi persoanele 
intervievate. Din acest motiv, cercetătoarele au urmărit să menţină 
o relaţie echitabilă, printr‑un schimb reciproc: pe de‑o parte, infor‑
maţia primită din partea persoanelor intervievate, iar, pe de altă parte, 
implicarea cercetătoarelor în acţiuni de prevenire şi combatere a 
violenţei împotriva femeilor la nivel local înainte şi după realizarea 
prezentei cercetări.1 Valea Seacă este o comunitate în care Asociaţia 
E‑Romnja şi Centrul FILIA lucrează încă din anul 2015, în cadrul 
proiectului Phenja – violenţa nu are culoare şi Ketaniphen2. Prin 
intermediul proiectului Phenja‑violenţa nu are culoare s‑a urmărit 
abordarea subiectului violenţei asupra femeilor şi fetelor rome şi 
nerome. Între cercetătoare şi persoanele intervievate exista o relaţie 
de încredere, stabilită ca urmare a acţiunilor comune desfăşurate 
pentru dezvoltarea şi consolidarea grupurilor de iniţiativă ale feme‑
ilor rome şi nerome din Valea Seacă, Pălămida şi Cucova. 

Valea Seacă este o comună în judeţul Bacău, formată din satele 
Cucova, Mândrişca şi Valea Seacă, unde locuiesc în total 3 867 de 
persoane, dintre care 1 280 de persoane s‑au declarate de etnie 
romă3, ceea ce ne arată că există o comunitate numeroasă de romi 
în Valea Seacă, reprezentând aproximativ 30% din totalul popula‑
ţiei. Pălămida este o zonă marginală a satului, în care trăiesc fami‑
lii rome. Până în 2016, aici nu exista asfalt, iar singura sursă de apă 
a cartierului o reprezintă două pompe de apă. Majoritatea persoa‑
nelor care locuiesc în Pălămida sunt mame singure cu mai mult de 
4 copii, soţii fiind plecaţi în străinătate. Comunitatea beneficiază 

1 Andreea Bragă, una dintre autoarele acestui studiu, a desfăşurat în Valea 
Seacă cercetarea pentru teza „Violenţa împotriva femeilor. Relaţii de putere între 
femei şi bărbaţi în comunitatea cu romi din Valea Seacă”, susţinută public în apri‑
lie 2014, implicându‑se ulterior în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei 
împotriva femeilor în Valea Seacă, în calitate de membră a Centrului FILIA, alături 
de Anca Nica, din partea Asociaţiei E‑Romnja.

2 Kethanipen înseamnă, în limba romani „comunitate”. 
3 Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011, informaţii disponibile la 

adresa: http://www.recensamantromania.ro/rezultate‑2/.
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de resurse umane care ar trebui să răspundă nevoilor comunităţii: 
mediator şcolar, mediatoare sanitară, 3 grupuri de iniţiativă locală 
formate din femei rome şi nerome, cabinet medical, 3 şcoli, consi‑
lier local rom ales în Consiliul Local, cadre didactice de etnie 
romă, asistentă sanitară comunitară, lideri romi informali. Princi‑
palele activităţi generatoare de venit ale locuitorilor din comuna 
Valea Seacă sunt agricultura şi creşterea animalelor. Aici există 
câteva societăţi comerciale, dar care nu sunt potenţiale angajatoare 
pentru oameni. Munca zilieră şi munca sezonieră în alte localităţi 
sau în străinătate reprezintă surse precare de venit pentru oame‑
nii din comunitate. 

În Bucureşti am ales cartierul Ferentari pentru realizarea cerce‑
tării în principal din considerente de infrastructură şi acces la per‑
soane intervievate în virtutea parteneriatului cu Policy Center for 
Roma and Minorities, organizaţie ce îşi desfăşoră de mult timp acti‑
vitatea în această zonă, în particular activităţi de prevenire şi comba‑
tere a violenţei împotriva femeilor în cadrul proiectului Phenja‑violenţa 
nu are culoare. Nu este mai puţin adevărat că acest cartier este de 
ceva vreme în lumina reflectoarelor, dar nu aşa cum ne‑am obişnuit 
până acum, adică în virtutea nenumăratelor etichete negative cu 
care este asociat, ci mai degrabă ca efect al acestui femomen. Mai 
exact, Ferentariul a început să fie atractiv pentru tot felul de cate‑
gorii de activişti: se organizează evenimente menite să „revitali‑
zeze” comunitatea într‑un sens acceptabil social, să deconstruiască 
mitologia profund negativă construită ani la rând despre această 
zonă a Bucureştiului.1 Într‑o căutare simplă Google după cuvântul 
„Ferentari”, după Wikipedia şi imagini cu munţi de gunoaie şi blo‑
curi păraginite, apar articole cu titluri ca „Droguri. Furturi. Crime. 
Ferentari. Cartierul din Bucureşti unde oamenii îşi numără anii 
de puşcărie în locul celor de şcoală”2 sau „Adresa: Aleea Livezilor. 

1 Vezi aici şi proiectul Ferentari Lux al echipei de jurnalişi de la DeLa0 – http://
ferentari.dela0.ro/; sau evenimente ca Sistemul din Ferentari, centrul comunitar 
La Stela şi Dana.

2 http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/droguri‑furturi‑crime‑ferentari‑car‑
tierul‑din‑bucuresti‑unde‑oamenii‑isi‑numara‑anii‑de‑puscarie‑in‑locul‑ce‑
lor‑de‑scoala.html. 
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În iad, la parter”1. Legende ca acelea cu taximetrişti care nu te 
duc în Ferentari de frică sunt încă foarte vii în consţiinţa comună. 
E destul de dificil, se pare, să faci o descriere obiectivă a acestui 
loc din Bucu reşti, dezbateri apărând şi între diverşi intelectuali 
care au scris despre Ferentari; ne gâdim aici la articolul lui Adrian 
Schiop publicat în CriticAtac, „Lumpenii Ferentarilor: în capcana 
îngerilor din ONG‑uri şi a rechinilor din clasa de mijloc”, din 
care citez în cele ce urmează: „În Dilema a apărut un articol, 
„Ferentari”, care, citînd o lucrare ONG‑istă, Comunităţi ascunse. 
Ferentari, coordonată de Florin Botonogu, prezintă unele exage‑
rări şi estetizări atît de bine ticluite, că dau fiori pe şira spinării. 
Estetizările aparţin cel mai probabil istoricului Andrei Pippidi, 
autorul articolului, şi vizează Aleea Livezilor, una din străzile car‑
tierului bucureştean”2. 

Voi încerca în cele ce urmează o descriere a locului şi a expe‑
rien ţei din teren în care să mă las cât mai puţin contagiată atât de 
tentanta abordare victimizatoare şi prejudicioasă (sărăcie, copii 
fără viitor, violenţă), cât şi de mai nou apăruta persectivă roman‑
ţioasă şi romanticizată a unei comunităţi speciale căreia îi cade 
plasă însuşi Schiop, persoană de referinţă în înţelegerea dinami‑
cii sociale din acestă zonă în urma cercetării participative relizate 
aici: „Mi se rupe inima să văd un cartier în care ţipă viaţa şi cu‑
loarea, cu o viaţă comunitară mai intensă decît orice amfetamină, 
şi să‑mi imaginez că ar putea să dispară”3. Chiar dacă am găsit 
câteva referinţe cu pri vire la numărul de locuitori ai cartierului 
Frentari (100 000) considerăm aria geografică defintă mai degrabă 
în jurul unor percepţii social‑spa ţiale decât din prisma unei stricte 
delimitări administrativ‑terito riale ce să permită o contabilizare 
strictă a numărului de locuitori. Aria efectivă în care am desfă‑
şurat cercetarea a fost delimitată de strada Brăniştari, strada Iacob 

1 http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/droguri‑furturi‑crime‑ferentari‑car‑
tierul‑din‑bucuresti‑unde‑oamenii‑isi‑numara‑anii‑de‑puscarie‑in‑locul‑ce‑
lor‑de‑scoala.html. 

2 Antologia CriticAtac 2012, Fundaţia Friedrich Ebert România, Bucureşti,  Edi‑
tura Tritonic, p. 82.

3 Ibidem, p. 88.
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Andrei, Aleea Livezilor, strada Soldat Tunsu Petre, toate acesta 
fiind străzi într‑un fel sau altul adiacente Prelungirii Ferentari. 
Peisajul din zonă este divers, de la blocuri cu 10 etaje până la case 
cu curte şi la blocuri de garsoniere cu patru etaje (mai ales în zona 
Iacob Andrei). 

Făcând trimitere la lucrarea Comunităţi ascunse: Ferentari, coor‑
donată de Florin Botonogu, Andrei Pippidi discută despre constru‑
irea blocurilor în anii 1970‑1976 cu destinaţia de cartier‑dormitor 
pentru zona industrială învecinată, acum abandonată şi loc prielnic 
pentru apariţia după ‘89 a unui spaţiu de locuit pentru persoanele 
fără adăpost.1 Peste jumătate din locuitori au declarat că sunt veniţi 
aici după anul 2000. Cei care au primit o locuinţă de la Primărie nu 
reprezintă decît 4%, tot atâţia fiind foşti chiriaşi ai statului care au 
fost evacuaţi din case retrocedate vechilor proprietari. Doar 10% 
veniseră din 1980‑1990.2 Din punct de vedere economic, ca şi în 
privinţa nivelului de educaţie, se constată existenţa unei diversităţi: 
aproape 30% dintre familii posedă un computer cu internet, dar 
gazele există în numai o şesime dintre gospodării. Încălzirea cu 
reşou electric sau cu aerotermă, ca fiind mai ieftină, este obişnuită 
în garsonierele confort 3 (concepute iniţial pentru nefamilişti), unde 
se înghesuie câte (minimum) trei persoane. În schimb, televiziunea 
prin cablu este prezentă în 62,9% din cazurile luate în evidenţă. 
Garsonierele nu sunt singurul tip de locuinţă, există şi apartamente 
cu două camere.3

O altă prejudecată legată de Ferentari ţine de nivelul ridicat 
al infracţionalităţii, fapt ce nu pare a se confirma, cel puţin din 
prisma datelor făcute publice de Poliţia Capitalei şi prezentate pe 
sectoare, sectorul 5 înregistrând o rată scăzută a infracţionalităţii.4 
Desigur, pentru a asuma ca adevărată această informaţie am avea 

1 Andrei Pippidi, „Ferentari”, în Dilema Veche, http://dilemaveche.ro/secti‑
une/bordeie‑obiceie/articol/ferentari;

2 Florin Botonogu (coord.), Comunităţi ascunse. Ferentari (Hidden Communi‑
ties. Ferentari), Expert Publishing House, 2006, p. 78.

3 Ibidem, p. 42–47.
4 https://b.politiaromana.ro/ro/informatii‑publice/coeficienti‑de‑crimina‑

litate. 
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nevoie şi de alte date care să ne permită o comparaţie validă, date 
de care însă nu dispunem (date socio‑demografice cu privire la 
populaţie, structura economică, dimanica infracţionalităţii1 etc.). 
Acelaşi Adi Schiop discută însă despre transformările pe care le‑a 
suferit în timp infracţionalitatea, adaptarea ei la schimbările soci‑
ale: „Infracţionalitatea nu mai e ce a fost cîndva – pe scurt, s‑a civi‑
lizat şi a devenit crimă organizată (i.e. mafie). Ca să fie lăsată să‑şi 
facă treburile, contribuie şi ea la menţinerea liniştii pentru săracii 
care‑şi cresc aici copiii”2.

Ceea ce însă putem preciza în urma cercetării de teren şi a ob‑
servaţiei participative realizate în zonă este că nu a existat senzaţia 
de nesiguranţă în Ferentari mai mare decât în alte cartiere bucureş‑
tene. Tot la fel de adevărat este şi faptul că accesul în comunitate şi 
la femeile intervievate a fost realizat cu ajutorul Elenei Feraru, fa‑
cilitatoare comunitară a Policy Centre for Roma and Minorities, 
persoană‑resursă pentru comunitate. Dacă în cazul cercetării de 
teren realizate în Valea Seacă între persoanele intervievate şi cerce‑
tătoare a existat o relaţie de încredere construită ca urmare a acti‑
vităţilor desfăşurate cu grupurile de iniţiativă locală a femeilor, în 
Ferentari persoanele intervievate au intrat în contact cu cercetătoa‑
rea printr‑o persoană de legătură (gate keeper), iar lipsa contactului 
anterior al cercetătoarei cu persoanele intervievate a indus mani‑
festarea unei oarecare neîncrederi a persoanelor intervievate faţă 
de cercetătoare. 

În cele ce urmează vom prezenta într‑o formă structurată pe 
teme şi subteme ideile principale ce se desprind din analiza inter‑
viurilor. Vom începe cu analiza interviurilor cu femei (rome şi 
nerome3). premisa fiind aceea a identificării problemelor şi pro‑
vocărilor pe care le ridică violenţa împotriva femeilor, urmând ca 
în partea a doua să prezentăm ideile principale rezultate din ana‑
liza interviurilor cu autorităţi. În final, vom corela informaţiile 

1 Mă refer aici la faptul că o ipoteză ce ar putea fi validă este aceea conform căreia 
infracţiunile (în special furturile) se comit în zonele mai bogate, în centrul oraşului, 
în ariile destinate petrecerii timpului liber, cum ar fi malluri, cluburi, baruri.

2 Adi Schiop, op. cit., p. 85;
3 Conform autoidentificărilor făcute pe parcursul interviurilor faţă în faţă.
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astfel colectate cu scopul de a identifica aspectele vulerabile ale 
mecanismelor de intervenţie în situaţii de violenţă, de a propune 
noi direcţii de cercetare în domeniu şi, nu în ultimul rând, de a 
face sugestii în direcţia îmbunătăţirii politicilor dezvoltate în 
această arie.



Capitolul 3  
Relaţii de putere între femei şi 
bărbaţi în Valea Seacă şi Ferentari

3.1 Contextul de viaţă al femeilor rome şi nerome 

În acest capitol vom prezenta, într‑o formulă menită să surprindă 
cât mai fidel experienţele şi semnificaţiile pe care femeile le ataşează 
situaţiilor de violenţă, felul în care se configurează fenomenul vio‑
lenţei în cele două comunităţi studiate. Pe parcursul capitolului 
sunt puse în evidenţă variabilele pe care le considerăm relevante şi 
cu capacitate explicativă mare. Chiar dacă pare ceva mai greu de 
parcurs în virtutea complexităţii sale, ne‑am dorit ca acest capitol 
să fie spaţiul în care vocea femeilor intervievate să se facă auzită. 
În capitolul de concluzii veţi regăsi, în formule concentrate, felul în 
care multitudinea de variabile prezentate mai jos contribuie la o 
înţelegere cât mai profundă a fenomenului.

Prin interviurile realizate în cele două comunităţi cu femei rome 
şi nerome prin metoda poveştilor de viaţă am reuşit să surprindem 
relaţiile inegale de putere între femei şi bărbaţi, inclusiv în interio‑
rul familiei, precum şi obstacolele şi provocările pe care le întâmpină 
femeile intervievate atunci când vor să iasă dintr‑o relaţie abuzivă. 
Femeile rome care au fost de acord să participe la realizarea cerce‑
tării în Valea Seacă au un context de viaţă asemănător şi un nivel 
de educaţie de până la maximum 8 clase. Cinci din cele trei sprezece 
femei rome nu au fost niciodată la şcoală sau nu au nicio clasă 
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absolvită. Recensământul populaţiei şi al locuinţelor realizat în anul 
2011 arată că 3% din numărul total al cetăţenilor români sunt fără 
şcoală absolvită (din care 1,36% sunt analfabeţi), în timp ce în cazul 
românilor de etnie romă 20,20% sunt fără şcoală absolvită (din care 
14,13% sunt analfabeţi).1 Lipsa politicilor publice incluzive, care să 
contrabalanseze efectele unui rasism structural istoric, precum şi 
lipsa politicilor sensibile la inegalităţile de gen, care să asigure şanse 
egale în accesul la educaţie şi să ofere sprijin în îngrijirea dependen‑
ţilor, pot fi cauze ce au menţinut sau au contribuit la aceste dife renţe. 
Dacă media naţională în cazul femeilor este de 3,45% femei fără 
şcoală absolvită (din care 1,74% analfabete), în cazul feme ilor rome 
procentul creşte, 23,40% dintre femeile rome sunt fără şcoală absol‑
vită (din care 17,04% analfabete). Unul dintre obstacolele identifi‑
cate de femei pentru neînceperea sau necontinuarea studiilor este 
faptul că în timpul copilăriei lor aveau responsabilităţi faţă de fraţii 
mai mici, începeau de la vârste fragede să desfăşoare activităţi de 
îngrijire a familiei, la care se adaugă lipsurile materiale, astfel încât 
nu puteau participa la activităţile şcolare.

Nu, pentru că nu aveam condiţii, nu aveau cum să aibă 
grijă de mine, de fraţii mei. Şi eu i‑am dat la şcoală pe fraţii 
mei... Eu mă duceam la cerşit, dacă vă vine să credeţi, şi le 
aduceam şi îi ţineam pe ei. (Femeie romă, 41 de ani)

Nu, că am fost o familie din 12 fraţi şi nu a fost posibilitate. 
Eu am fost mama creşterii. I‑am crescut, ne‑am crescut unul 
pe altul, aşa ne‑am crescut. Necăjiţi. (Femeie romă, 40 de ani)

Păi, nu mă mai duceam la şcoală că trebuia să merg şi la 
fermă să muncesc, aveam nevoie de bani pentru a‑mi întreţine 
fraţii. Şi nu aveam curajul să mă mai duc la şcoală. Lipsisem 

1 Datele analizate sunt din Tabelul 18. Populaţia stabilă de 10 ani şi peste pe 
sexe, după etnie şi nivelul de educaţie – categorii de localităţi, Recensământul 
populaţiei şi al locuinţelor 2011, disponibil aici: http://www.recensamantromania.
ro/rezultate‑2/.
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mult şi mi‑a fost teamă. Trecusem în clasa a VIII‑a, dar nu 
m‑am mai dus. (Femeie romă, 22 de ani)

Diminuarea masivă şi/sau lipsa infrastructurii publice pentru 
îngrijirea copiiilor de vârste preşcolare în mediul rural şi urban le 
afectează în mod disproporţionat pe femei şi, în cazul de faţă, pe 
fete, care preiau din muncile de îngrijire în spaţiul privat. Dacă în 
anul 1996 existau 3 331 de grădiniţe în mediul urban şi 9 620 de gră‑
diniţe în mediul rural, în anul 2015 mai există doar 1 097 de grădi‑
niţe în mediul urban şi 105 grădiniţe în mediul rural.1 Din numărul 
total de grădiniţe, aproape 30% sunt private, în cazul cărora părin‑
ţii ar trebui să depună un efort financiar mai mare. 

Nu există însă o scădere a numărului de copii preşcolari direct 
proporţional cu scăderea numărului de grădiniţe, care să justifice 
lipsa asigurării serviciilor publice de îngrijire. Dacă în anul 1996 
existau 329 401 de copii preşcolari în mediul urban şi 329 825 de 
copii preşcolari în mediul rural, în 2015 sunt 300 817 copii preşcolari 
în mediul urban şi 233 925 în mediul rural.2 Părinţii din mediul 
rural sunt afectaţi de numărul redus de grădiniţe disponibile, fiind 
nevoiţi să găsească surse alternative de îngrijire în familie, în cele din 
urmă apelând la copiii mai mari ca să aibă grijă de cei mici, în spe‑
cial la fete, atunci când părinţii pleacă la muncă. 

Femeile sunt afectate mai puternic de lipsa serviciilor publice de 
îngrijire, fiind tradiţional responsabile de îndeplinirea acestor în‑
datoriri, alături de îngrijirea gospodăriei. În România, femeile pe‑
trec mai mult de două ore în plus faţă de bărbaţi în fiecare zi pentru 
a îndeplini aceste activităţi, iar diferenţele de gen în implicarea fe‑
meilor comparativ cu implicarea bărbaţilor în creşterea şi îngriji‑
rea copiilor şi nepoţilor în fiecare zi sunt printre cele mai mari din 

1 Date disponibile în Baza de date şi metadate TEMPO a Institutului Naţional 
de Statistică, SCL101D – Unităţile şcolare pe categorii de unităţi şcolare şi medii 
de rezidenţă, disponibile la adresa: http://www.insse.ro/cms/. 

2 Date disponibile în Baza de date şi metadate TEMPO a Institutului Naţional 
de Statistică, SCL103E – Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, mediu de rezi‑
denţă, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe, disponibile aici: http://www.
insse.ro/cms/.
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Uniunea Europeană.1 La nivel naţional, 46,03% dintre români tră‑
iesc în mediul rural, în timp ce 63,89% dintre romi trăiesc în mediul 
rural2, ceea ce indică faptul că un procent mai mare dintre femeile 
şi fetele rome sunt nevoite să preia din muncile de îngrijire a pre‑
şcolarilor ca efect al lipsei infrastructurii necesare, fiind un osbtacol 
în plus în participarea şcoalară a fetelor rome, cât şi în accesul pe 
piaţa muncii a femeilor rome. Putem observa, aşadar cum supra‑
punerea inegalităţilor în cazul femeilor şi fetelor rome din mediul 
rural în accesul la educaţie şi, ulterior, pe piaţa muncii au fost şi 
continuă să fie un rezultat al lipsei politicilor publice incluzive şi 
sensibile la dimensiunea de gen.

Există şi situaţii în care lipsa certificatelor de naştere şi a actelor 
de identitate reprezintă un obstacol în plus în accesul la educaţie, 
la servicii de sănătate sau servicii sociale, cât şi în accesul pe piaţa 
muncii: „Nu am şcoală pentru că eu n‑am învăţat că nu am avut 
acte de identitate şi n‑am putut să merg la şcoală.” (Femeie romă, 
32 de ani) În anul 2015, în Registrul naţional de evidenţă a popula‑
ţiei figura un număr total de 162 675 de persoane cu vârsta peste 14 
ani, care nu deţineau acte de identitate3. În judeţul Bacău figurau 
6 498 de persoane fără acte de identitate cu vârsta peste 14 ani, în 
timp ce în Bucureşti erau înregistrate oficial 14 092 de astfel de per‑
soane. Dacă în cazul persoanelor fără acte de identitate există date 
oficiale, în cazul persoanelor fără certificat de naştere există estimări 
conform cărora numărul total ajunge la 5 598 de persoane, conform 
Analizei Sociale desfăşurate în Judeţele din România, de Guvernul 

1 European Institute for Gender Equality, 2013, Gender Equality Index – Report, 
pp. 82‑83, disponibil la adresa: http://eige.europa.eu/sites/default/files/docu‑
ments/Gender‑Equality‑Index‑Report.pdf .

2 Datele analizate sunt din Tabelul 18. Populaţia stabilă de 10 ani şi peste pe 
sexe, după etnie şi nivelul de educaţie – categorii de localităţi, Recensământul 
populaţiei şi al locuinţelor 2011, disponibil aici: http://www.recensamantromania.
ro/rezultate‑2/

3 Datele au fost furnizate de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Adminis‑
trarea Bazelor de Date, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a 
unei cereri formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind accesul la informaţii de 
interes public, transmisă de Andreea Bragă.
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României, prin Ministerul Fondurilor Europene.1 Aceeaşi analiză 
arată că la nivelul judeţului Bacău sunt estimate 84 de persoane fără 
certificat de naştere, în timp ce în Bucureşti sunt estimate 120 de 
persoane fără certificat de naştere, din care 50 de persoane în sec‑
torul 5. Lipsa certificatului de naştere şi a actelor de identitate im‑
plică lipsa accesului la drepturi fundamentale prin faptul că aceşti 
oameni nu există oficial pentru statul român. În situaţia în care 
mama nu are certificat de naştere, nici copiii săi nu pot avea, chiar 
dacă tatăl are acte de identitate, fapt ce perpetuează excluziunea 
socială de la o generaţie la alta, deşi dreptul copiiilor la educaţie ar 
trebui să fie asigurat de statul român.

Lipsa locurilor de muncă în zona în care locuiau îi determina pe 
părinţii femeilor rome intervievate să plece sezonier la muncă în 
agricultură, împreună cu familia extinsă, departe de localitatea unde 
învăţau copiii acestora. Copiii, fiind în localitate doar câteva luni pe 
an, acumulau decalaje în învăţătură, iar în cele din urmă nu au mai 
putut continua studiile. Această cauză este întâlnită la generaţii di‑
ferite, crescute atât în perioada comunistă, cât şi în tranziţie.

În fiecare an plecaţi mai mult la ferme. Tata era şef de 
echipă şi plecam mereu. N‑avea nici cu cine să mă lase să îmi 
continui şcoala. 5 luni stăteam în Valea Seacă, restul plecaţi. 
Şi de‑aia nici nu am putut să continui şcoala. (Femeie romă, 
37 de ani)

Tot ne mai ducea pe la fermă. La muncă, da. Că se mai du‑
cea şi tata singur, dar nu se descurcă. (Femeie romă, 35 de ani)

Lipsa unor politici publice locale şi naţionale adaptate la nevoile 
oamenilor, lipsa reţelelor sociale, precum şi lipsa serviciilor publice 
de îngrijire şi învăţământ adaptate contextelor de viaţă ale romilor 
din localitatea Valea Seacă, contexte de viaţă ce presupuneau 

1 Analiza a fost realizată în perioada 31 iulie – 15 septembrie 2015 şi este dis‑
ponibilă aici: http://www.fonduri‑ue.ro/images/files/transparenta/romi/23.03/
Analiza.judetelor.RO.pdf.
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deplasarea sezonieră pentru munca în agricultură, au condus în 
cele din urmă la abandonul şcolar. Unul dintre interviurile realizate 
surprind diferenţele de gen în participarea şcolară:

Băieţii au fost băieţi, au continuat şcoala mult mai mult 
decât am făcut eu. Pentru că ei au fost băieţi... e concepţia asta, 
a bătrânilor, cum a fost odată. Şi eu fiind fată... wow, unde 
las eu fata? Wow, da’ de ce să... şi asta a fost concepţia lor. 
Deci lor le‑a fost teamă, frică, nu ştiu cum să mă exprim... Ei 
continuau şcoala. Îi lăsau cu bunicii… şi pe mine nu. (Femeie 
romă 2, 37 de ani)

Dacă băieţii puteau rămâne în grija bunicilor în perioada în care 
părinţii erau plecaţi sezonier la muncă în agricultură, în cazul fetei 
existau griji suplimentare pentru că este fată. După cum vom vedea 
în continuare, răspunsurile femeilor rome şi nerome intervievate 
ne arată o lume în care copilăria se termină abrupt, iar în unele situ‑
aţii se trece brusc la viaţa de adult pe care o presupune un mariaj şi 
naşterea copiiilor. Provocările economice, lipsa banilor sunt întâl‑
nite atât pe parcursul copilăriei lor, cât şi atunci când încep să tră‑
iască o viaţă de familie, cu responsabilităţile aferente.

Voiam să fac mai multe [n.a clase], dar nu s‑a putut. M‑am 
căsătorit şi, în al doilea rând, nu aveam bani ca să ne ducem 
mai departe. (Femeie romă, 30 de ani)

Nu am făcut niciun fel de şcoală mai departe pentru că nu 
am avut posibilităţi, am muncit de mici şi pentru asta ne‑a 
plăcut mai mult munca decât cartea, pot să spun. La şcoală 
îmi plăcea, dar nu prea eram bună la învăţătură. Probabil şi 
de unde am început să muncesc mai de mică şi nu prea îmi 
dădeam seama, nu comparăm şcoala cu munca. (Femeie romă, 
29 de ani)

La majoritatea femeilor intervievate am constatat pierderea unei 
etape importante din viaţă, şi anume etapa adolescenţei. Pe perioada 
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copilăriei, fetele erau implicate activ în treburile gospodăreşti, alo‑
când un timp foarte redus şcolii sau activităţilor de joacă. În multe 
dintre poveştile de viaţă nu există adolescenţă, existând o trecere 
imediată de la copilărie la viaţa de adult, fie că este vorba de grija 
faţă de fraţii şi surorile mai mici, fie faţă de copiii proprii.

Mergeam cu copiii în vacanţă […], mă bucuram atunci 
când mergeam în parc cu ei la leagăne. Mergeam cu sora mea 
mai mică pentru care am fost şi mamă, şi tată, căci plecase 
mama mea de acasă. 13 ani eu, iar ea avea 3 ani. Mama o în‑
văţase să adoarmă doar la pieptul ei, aşa că în lipsa mamei 
stăteam eu în locul ei şi aşa o adormeam. Eu îi făceam de 
mâncare, spălam. (Femeie romă, 22 de ani)

Responsabilităţile de îngrijire se întretaie cu dorinţa de a conti‑
nua să petreacă timpul cu copii de aceeaşi vârstă, să se joace împre‑
ună. De la vârste mici, femeile rome respondente au început să 
muncească, atât pentru a avea grijă de membrii familiei, cât şi pen‑
tru a putea continua şcoala.

Că am început să muncim de foarte tineri, de copii, de la 
10 ani, de la 11 ani, şi nu prea am avut timp de copilăria noas‑
tră, aşa. S‑a schimbat, la vârsta de 12‑13 ani am început să 
mergem la cules de cartofi, la Covasna. […] Vindeam pe gră‑
unţă, vindeam pe fasole, pe bani, ne luam haine pentru la 
şcoală, că erau chiar atunci când începeau şcolile. (Femeie 
romă, 29 de ani)

Interviurile cu două dintre femeile rome dezvăluie o maturizare 
forţată, ele fiind obligate să îşi asume responsabilităţile unui adult 
ca urmare a provocărilor materiale trăite de familie. 

Eu eram cea mai mare, am avut doar 8 clase, nu aveam 
bani să mergem mai departe. […] Mama a avut 7 copii şi am 
muncit cu toţii, că aşa era… La şcoală mergeam, dar puţin, 
foarte puţin, că trebuia să muncim, profesorii ne înţelegeau, 
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ştiau situaţia noastră, m‑au trecut că eram cuminte, şi nu scan‑
dalagioasă. (Femeie romă, 30 ani)

Eu am făcut doar 8 clase, nu am făcut niciun fel de şcoală 
mai departe, am muncit de mici şi pentru asta mi‑a plăcut mai 
mult munca decât cartea… Ne jucam când eram la şcoală, în 
pauză. (Femeie romă, 28 ani)

Pe lângă provocările materiale cu care se confruntă o parte din‑
tre femeile rome şi nerome intervievate în Valea Seacă şi Ferentari, 
există şi situaţii în care ele sunt expuse exploatării economice din 
partea altor oameni din comunitate, ceea ce contribuie la menţine‑
rea lor în precaritate economică:

Pentru că... ce munceam, dacă mai luam o ţigară, două, ne 
punea dobândă şi tot ne‑o dobândit, ne‑o dobândit, că’s do‑
bândari, de fapt. 50% la lună. Dacă nu 100%. Dacă eşti nevo‑
iaş şi cauţi, e 100% la lună. Dar toţi sunt, dar să vă spun, se 
feresc, dar se feresc degeaba. Zice „vino pe furiş să‑ţi dau 
banii”. (Femeie romă, 37 de ani)

Trei dintre cele şase femei nerome care au participat la realizarea 
cercetării în Valea Seacă au terminat 12 clase, iar celelalte trei femei 
nerome au 8 clase sau mai puţine. Şi în cazul acestora, întemeierea 
unei familii sau lipsurile materiale sunt motivele menţionate pentru 
oprirea studiilor.

Nu… deja aveam băieţelul, şi nici... nici nu erau posibili‑
tăţi. (Femeie neromă, 28 de ani)

Nu am avut condiţii, cine să mă ţină la şcoală?! [...] Bunica 
mea, când era atunci, avea 15 lei pensia şi nu putea să ne în‑
treţină. [...] Am muncit cu ziua, doamnă! Am muncit cu ziua, 
că îi povestesc şi lui fata mea. Mai lipseam şi eu câte o zi de 
la şcoală şi mă duceam să muncesc cu ziua ca să câştig şi eu 
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bani ca să‑mi cumpăr şi eu de încălţat, de îmbrăcat. (Femeie 
neromă, 37 de ani)

Trebuia să plec mai departe, dar mama m‑a lăsat baltă, fără 
buletin, fără nimic, şi am renunţat. (Femeie neromă 2, 28 de ani)

Identitatea de clasă devine un element dominant în poveştile de 
viaţă şi influenţează deciziile adoptate atât de femeile rome, cât şi 
de cele nerome în momente importante (continuarea studiilor, sta‑
bilirea unei familiii, ieşirea dintr‑o relaţie violentă). În acelaşi timp, 
există şi solidaritate între grupuri de persoane marginalizate: 

Eu de mică m‑am jucat cu romii, că românii spunea că, 
dacă eşti mai aşa, nu te bagă în seamă. […] Mai sărac, mai 
năcăjit. Nu mă băga în seamă. […] Se chinuia de mici, dintr‑a 
întâia, să vorbesc şi eu limba lor, spunea „vino la mine”, stă‑
team la masă, nu făcea diferenţă cu tot că erau romi, dar un 
român de‑al meu nu făcea aşa. De asta eu mă înţeleg mai bine 
cu romii. (Femeie neromă, 37 de ani)

În ceea ce priveşte interviurile realizate cu femeile din Ferentari, 
situaţia este din anumite puncte mult diferită de cea prezentată 
pentru Valea Seacă şi ne referim aici mai ales la aspectele legate de 
accesul la educaţie şi diferenţele între femeile rome şi nerome, dar 
similară în privinţa distribuirii rolurilor de gen în familie. Astfel, 
profilul educaţional al intervievatelor din Ferentari se plasează la 
nivel de studii medii – cele mai multe fiind absolvente de şcoli pro‑
fesionale şi licee (atât femeile rome, cât şi nerome). Spre deosebire 
de interviurile realizate în Valea Seacă, tema accesului la educaţie 
nu rezultă ca temă centrală, importantă în interviurile din Ferentari, 
o singură intervievată exprimându‑şi regretul că nu a terminat facul‑
tatea. Unul dintre factorii ce pot explica accesul la educaţie este legat 
de politicile implementate în perioada comunistă, corelat cu politi‑
cile de industralizare ce au determinat şi o migraţie intensă dinspre 
rural spre urban. O parte din intervievate termină şcoala generală în 
rural, fac studii secundare în oraş şi se mută în Bucureşti fie pentru 
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a lucra ele însele, fie pentru că soţii lucrau în diverse sectoare indus‑
triale. O altă parte a intervievatelor (două mai exact) se nasc în Bucu‑
reşti, dar în familii care au migrat din provincie. 

În privinţa rolurilor de gen în familie, acestea se păstrează în 
grila rolurilor tradiţionale, la fel ca în cazul femeilor rome şi nerome 
din Valea Seacă: femei care rămân acasă pentru a avea grijă de copii, 
bărbaţii care lucrează (pe şantier, în industrie): 

Am stat eu 6 ani cu fata, că mama, dacă a crescut şapte 
copii, nu a mai putut. Şi soţul lucra, şi eu stăteam acasă cu 
fata. (Femeie neromă, 45 de ani)

Dacă ne referim la accesul la locuri de muncă, putem identifica 
de două tipuri de situaţii, care generază în fapt efecte similare în 
familie şi care se pot grupa în categoria precarităţii vieţii de zi cu zi 
generate de lipsa veniturilor stabile sau de venituri mici:

1.  Generaţia care s‑a mutat în Bucureşti în perioada comunistă 
şi care a avut acces la venituri decente, dar care, odată cu schim‑
bările din tranziţie, nu s‑a adaptat şi trăieşte acum în condiţii 
precare: în general, bărbaţii muncesc ca zilieri şi au probleme 
mari legate de consumul de alcool, iar femeile fac munci de 
îngrijire (sunt menajere, femei de serviciu ori au grijă de copii 
din cartier).

2.  Generaţia „tânără” care se confruntă cu precaritatea muncii, 
generată mai ales de nivelul redus al veniturilor, de salariile 
mici şi de instabilitatea locurilor de muncă. Vorbim de fapt de 
un lanţ al cauzalităţilor: familii cu venituri mici, care locuiesc 
în zone tip ghetou, fiind singurele locuri în care îşi pot permite 
plata chiriei („Copiii s‑au născut aici, ei cred că asta e casa lor”, 
spune cu regret una dintre intervievate).

În privinţa adolescenţei şi căsătoriei, observăm iar de diferenţe 
semnificative faţă de interviurile realizate în Valea Seacă. Din in‑
terviurile realizate în Ferentari, modelul ce pare a se desprinde este 
al căsătoriei după terminarea studiilor medii, cu intervenţii relativ 
reduse ale familiei. Se resimte din interviuri o oarecare presiune soci‑
ală legată de întemeierea unei familii, dar cele mai multe intervievate 
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prezintă o oarecare autonomie în alegerea partenerului („Eram 
vecini de sat şi aşa ne‑am cunoscut” – femeie neromă, 28 de ani; 
„Soţia la un coleg era colegă de servici cu mama lui şi cum se făcea 
atunci ne‑am cunoscut” – femeie neromă, 50 de ani; „Stăteam pe 
aceeaşi stradă şi aşa ne‑am împrietenit” – femeie romă, 43 de ani), 
fapt ce se repercutează însă negativ asupra unora dintre ele, fie 
prin rupera relaţiilor cu familia de origine, fie prin dezvoltarea 
unei forme de hiper responsabilizare, ce conduce mai apoi la ac‑
ceptarea violenţei pe o formulă de semnificare de tipul „am ales 
prost, suport consecinţele”.

Nu în ultimă instanţă, referitor la identificarea unor tipare de 
perpetuare a violenţei, pentru interviurile din Ferentari, Bucureşti, 
la fel ca şi pentru cele din Valea Seacă, judeţul Bacău, considerăm 
că ar fi greu să facem astfel de supoziţii. Mai degrabă considerăm 
necesar să punem în evidenţă varietatea circumstanţelor în care se 
manifestă violenţa, iar în acest sens am stat de vorbă cu: femei care 
aveau un istoric clar de violenţă în familiile de origine şi care con‑
tinuau să trăiască în violenţă; femei cu istoric de violenţă în familie 
care, prin eforturi conştiente, se străduiau să nu perpetueze mode‑
lul în propriile familii, să nu accepte violenţa; femei fără trecut vi‑
olent în familile de origine, dar care au trăit şi acceptat episoade 
extrem de dure de violenţă în propriile familii („M‑am născut la 
ţară într‑o famile foarte avută, avută. Numai ce nu ştiam nu ceream. 
N‑am mâncat bătaie, tata nu era violent. Nu am văzut aşa ceva în 
familie… Mi‑a dat (soţul) cu pumnii de m‑a desfigurat. De ruşine 
am tăcut” (femeie romă, 50 ani).

3.2  Roluri de gen patriarhale şi control  
asupra femeilor şi fetelor

Viaţa femeilor rome şi nerome care au participat la realizarea 
cercetării, aşa cum este ilustrată prin răspunsurile lor, se petrece 
prin realizarea activităţilor de îngrijire a gospodăriei şi a membrilor 
familiei, activităţi ce sunt repetitive. Aşteptările sociale existente 
pentru femei şi bărbaţi sunt diferite şi reproduc rolurile de gen în 
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care femeile trebuie să fie obediente şi pregătite să ofere servicii de 
îngrijire partenerilor, în timp ce bărbaţii sunt responsabili pentru 
aducerea venitului în familie. 

[Femeia ar trebui] să fie înţelegătoare, să fie la casa ei, să 
facă copii, să fie fidelă, să nu vorbească de rău soacra, să fie 
curată, să fie femeie de casă. (Femei romă, 22 de ani)

Să fie frumoasă în primul rând, că dacă nu eşti frumoasă… 
Să fie curată, să fie harnică... la noi se cere! Că degeaba eşti 
frumoasă şi în urma ta e dezastru. […] Să fie ruptă din rai… 
Să ştii să te faci plăcută cu oamenii. (Femeie neromă, 28 de ani)

[Bărbatul ar trebui] să fie bun, să nu le bată, să nu le chi‑
nuie, să ţină bărbaţii la ele, să le facă plăcerile, să le ofere ceea 
ce ele au nevoie, să aiba casa lor. (Femeie romă, 22 de ani)

Să fie îngrijit, în primul rând. Să ştie să vorbească, să fie 
calm. Să fie o persoană, aşa, pe care să te poţi baza. Aşa, ca 
pentru bărbatul cu care trăieşti. Să‑ţi fie alături şi la bine şi la 
rău, cum se spune. (Femeie neromă, 28 de ani)

Aceste percepţii privind rolurile de gen tradiţionale nu sunt par‑
ticulare comunităţilor analizate şi, în mod special, persoanelor in‑
tervievate, ci sunt confirmate şi prin cercetări sociale reprezentative 
naţional. Studiul Viaţa de familie – 2008, al Fundaţiei Soros Româ‑
nia, aduce în atenţia publică faptul că 33% dintre respondenţi con‑
siderau că viaţa de familie are de suferit atunci când femeia are o 
slujbă cu normă întreagă, în timp ce 36% dintre aceştia considerau 
că un copil preşcolar probabil va suferi dacă mama sa lucrează.1 Unul 
dintre rezultatele studiului întăreşte argumentele legate de per‑
cepţiile patriarhale privind rolurile de gen: „Familia continuă să 

1 Fundaţia Soros, 2008, Viaţa de familie – 2008, p. 10, disponibilă la adresa: 
http://datedeschise.fundatia.ro/wp‑content/uploads/2014/11/viata‑de‑fami‑
lie‑raport‑preliminar.pdf. 
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rămână, aşadar, o condiţie esenţială a realizării personale a femeii. 
Participarea pe piaţa muncii, realizarea profesională, este tolerată 
dacă reprezintă o alegere complementară, şi nu o opţiune de viaţă. 
Femeile continuă să fie definite în mod esenţial prin rolul lor legat 
de familie şi copii”1.

Majoritatea răspunsurilor femeilor la întrebarea „Este mai bine 
să fii femeie sau bărbat?” aduc în prim‑plan experienţe de viaţă ce 
indică distribuirea inegală a responsabilităţilor în familie, precum şi 
experienţele feminine şi femeieşti pe care le trăiesc femeile pentru 
că sunt femei, în timp ce bărbaţii se află într‑o poziţie superioară, 
norocoşi pentru că s‑au născut bărbaţi şi nu trebuie să facă şi să 
trăiască tot ceea ce fac femeile.

Eu zic că bărbat... Nu are obligaţiile alea, ca femeia. Da, e 
[viaţa] mai uşoară. (Femeie romă, 41 de ani)

Eu zic că prin mai multe trec femeile, nu ştiu… şi curăţenia 
asta pe care o faci zi de zi… Şi curăţenia, dacă e s‑o luăm pe 
asta… tot trebuie să dai un pic cu mătura, obligatoriu. Patu‑
rile, când te trezeşti, trebuie să le faci. Ca bărbat, aşa, mai trece 
o zi în care nu lucrezi. Ai ieşit, ai plecat… rămâne în urmă de 
strâns. (Femeie neromă, 28 de ani)

Mi‑am dorit şi băiat, şi fată. Dar e mai uşor să fii bărbat 
căci stai cu nora şi are grijă de tine. Plus băieţii sunt mai as‑
cultători decât fetele. (femeie romă, 22 de ani) 

Bărbatul e bărbat şi femeia e femeie. Noi, femeile, trebuie 
să avem grijă de copii, trebuieşte să facem de mâncare, să 
spălăm, mai multe treburi. Bărbaţii nu ştiu. (Femeie neromă, 
37 de ani)

1 Fundaţia Soros, 2008, Viaţa de familie – 2008, p. 48, disponibilă la adresa: 
http://datedeschise.fundatia.ro/wp‑content/uploads/2014/11/viata‑de‑fami‑
lie‑raport‑preliminar.pdf.
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O femeie are mai multe sarcini ca un bărbat. De bine, de 
rău, el ştie una şi bună, pleacă la servici, vine acasă, pune‑te 
masă, scoală‑te masă, iar o femeie are mai multe griji. Fă mân‑
care, stai să vezi dacă ai cu ce să faci mâncare, du copiii la 
şcoală, spală, curăţenie… Hai că asta e rolul meu, dar pro‑
blema e că sunt unii bărbaţi care nu întreabă dacă ai ce pune 
pe masă. (Femeie romă 2, 37 de ani)

Ei spun că sunt tari, sunt bărbaţi, că femeile nu au niciun 
drept în faţa bărbaţilor, cam aşa spun. Cine‑i capul familiei?! 
Dar i‑am zis: o factură, ca să o plătească, ştie unde să o ducă? 
O apă de plătit. Nu! Responsabilitatea se împarte în doi. Corect? 
(Femeie neromă, 46 de ani)

Mihaela Miroiu (2004) încadrează experienţele femeilor în experi‑
enţe feminine (îngrijirea, văduvia, violenţa domestică, violul, hărţui‑
rea sexuală, pornografia, prostituţia, monoparentalitatea) şi experienţe 
femeieşti (sarcina, naşterea, avortul, lăuzia, alăptarea).1 Femeile inter‑
vievate indică astfel de experienţe atunci când justifică răspunsul 
confom căruia este mai uşor sau mai bine să fii bărbat, ceea ce arată 
percepţia privilegiilor deţinute de bărbaţi în detrimentul femeilor.

Cred că‑i mai uşor să fii bărbat. Pentru că… tot ceea ce 
trăieşti, prin tot ceea ce treci, ca corp… cred că au mai multe 
de tras femeile. Şi cu… absolut tot. Tot, începând de la prima 
menstră până la naştere, faptul că trebuie să te îngrijeşti tot 
timpul, să fii epilată… (Femeie neromă, 28 de ani)

Nu, bărbatul e mai uşor. Dacă am băiat... pot să‑i zic „Du‑te 
şi fă viaţă”, nu să vină cu burta la nas, cum am făcut eu. Că 
nu face copii, că nu‑l mănâncă grija... înţelegi... Dar fetele sunt 
cele mai păcătoase. (Femeie romă, 21 de ani)

1 Miroiu, Mihaela, 2004, Drumul către Autonomie. Teorii politice feministe, Iaşi, 
Polirom, p. 44.
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Mentalitatea, concepţiile lor de bărbaţi că bărbatul trebuie 
să comande, nu femeile, asta e la dânşii. Nici peste 100 de ani 
nu o să se schimbe, părerea mea. [...] Sunt mai avantajaţi, desi‑
gur. O femeie nu prea are toate posibilităţile – începe o familie, 
copiii, mai multe responsabilităţi. Asta e... femeia, după căsă‑
torie, se mai retrage către familie. (Femeie neromă, 46 de ani)

Chiar şi atunci când partenerul se implică în muncile casnice, 
ceilalţi bărbaţi din familia partenerei intervin pentru menţinerea 
rolurilor de gen tradiţionale, aşa cum sunt surprinse în una dintre 
poveştile de viaţă:

Mulţumesc lui Dumnezeu, am un soţ cam rar. […] La în‑
ceput el mă ajuta şi la spălat, şi la curăţenie, şi la mancare, şi 
la tot. Tata, băieţii, văzând că mă ajută, lor li se părea foarte 
urât. Că de ce îl pun să spele, dar nu îl puneam eu, el voia să 
mă ajute pur şi simplu. Spăla un vas, dădea cu mătura dacă 
era. Lui tata nu îi plăcea. Că sunt puturoasă, mă certa şi în 
faţa lui. (Femeie romă 2, 37 de ani)

De precizat faptul că în Ferentari se menţine la nivel de percep‑
ţie normalitatea distribuţiei rolurilor de gen în familie: femeile fac 
muncile casnice şi de îngrijire „Soţul este jandarm. Eu nu lucrez. 
Nu lucrez că nu am cu cine să las copiii, au apărut ei imediat şi mă 
ocup de ei.”– (femeie neromă, 28 de ani); bărbaţii sunt cei care aduc 
sau mai degrabă trebuie să aducă bani în casă: „El lucra pe macara. 
Încărca, descărca maşini. Făcea bani, avea gestiune… El, aşa în felul 
lui, muncea, se descurca, aducea bani”– (femeie neromă, 50 de ani). 
La fel frecventă este şi prezenţa femeilor pe piaţa muncii plătite, 
mai ales în domenii aşa‑zis „feminizate”, cum ar fi curăţenie, îngri‑
jire de copii şi de persoane vârstnice. Relevantă aici este şi migraţia 
rural‑urban, realizată tocmai cu scopul de a avea acces la venituri.

Având situaţie de violenţă cu tata, când aveam noi vreo 
5‑6 ani, mama s‑a hotărât să vină în Bucureşti, să poată să 
lucreze; şi pe parcursul timpului ne‑a adus şi pe noi. Şi s‑au 
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despărţit. A muncit de una singură, a crescut doi copii aşa. (Fe‑
meie romă, 43 de ani)

Ne‑am căsătorit şi am venit cu şoţul la Bucureşti. Aşa era 
atunci [perioada comunistă], trebuia să pleci la muncă că nu 
aveam ce să facem la ţară. (Femei neromă, 45 de ani)

Comportamentul femeilor intervievate este controlat încă din 
copilărie şi adolescenţă de către părinţi, iar ulterior de partener şi 
comunitate, fiind mereu sub un anumit tip de autoritate care le li‑
mitează mişcarea sau felul în care se comportă. Controlul asupra 
femeilor este impus pentru a asigura respectarea normelor patriar‑
hale şi din teama că fetele nu sunt în siguranţă în spaţiul public.

El mai mult voia să vadă dacă sunt o femeie uşuratică, să 
mă duc cu toţi pe care îi întâlnesc, ori sunt fată de casă. El mă 
urmărea, în tot timpul. Oriunde mergeam, orice făceam, eram 
în ochii lui. De exemplu, am fost la cartofi. Da, el mă urmărea 
tot timpul. Oriunde mă uitam, era oriunde. M‑am dus la car‑
tofi, am stat aproape 2 luni de zile la cartofi. El era în spatele 
meu, mă vedea oricum. Orice făceam. (Femeie romă, 30 de ani)

Ca domnişoară, de una singură nu puteai să mergi la un 
restaurant. Era ruşinos. Îţi spun foarte sincer, spunea că, dacă 
ieşi singură, înseamnă că cauţi pe cineva, eşti cu moravuri 
uşoare. (Femeie neromă, 46 de ani)

Atunci când nu respectă autoritatea şi normele patriarhale im‑
puse, femeile sunt pedepsite, stigmatizarea socială fiind o modali‑
tate de a o disciplina pe femeia care nu a respectat normele patriar hale 
de comportament. 

Ba mai venea la mine pe furiş, şi mama nu era de acord cu 
el... nici tata... M‑a tuns fratele meu până aici... Da, fratele meu 
mai mare. (Femeie romă, 21 de ani)
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Până la vârsta de 11‑12 ani n‑am fost pedepsită, dar după 
12‑13 ani, da. Pentru că voiam să ies şi eu cu fetele, gândeam 
altfel. Ştiţi... Adolescenţa asta. Şi nu‑mi dădeau voie. Era bine, 
pentru că considerau că sunt copil şi n‑am voie să mă duc, să 
umblu. (Femeie romă 2, 37 de ani)

Interviurile cu femei rome şi nerome ne arată că există rezistenţă 
la schimbare atât în rândul familiei, cât şi în rândul societăţii în ceea 
ce priveşte rolurile de gen tradiţionale, precum şi normele patriar‑
hale de comportament pe care ar trebui să le respecte femeile. Con‑
trolul bărbaţilor asupra comportamentului femeilor ilustrează 
raportul inegal de putere existent între femei şi bărbaţi şi vom vedea 
în cele ce urmează cum aceste relaţii inegale de putere se transpun 
în diferite forme de violenţă asupra femeilor.

3.3  Femei rome şi nerome.  
Experienţe trăite de violenţă

 Dacă analizăm situaţia statistică a infracţiunilor din judeţul Bacău 
ce intră sub incidenţa Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi com‑
baterea violenţei în familie, sesizate în perioada februarie‑decem‑
brie 2014, anul 2015 şi primele 6 luni ale anului 2016, constatăm o 
creştere a numărului de plângeri înregistrate. 

Tendinţa de creştere a numărului de plângeri privind cazurile de 
violenţă în familie reprezintă un aspect pozitiv, ce poate indica o 
creştere a informării în rândul victimelor violenţei în familie şi o în‑
credere mai mare în reprezentanţii Poliţiei, însă numărul de cazuri 
de violenţă în familie rămân subraportate comparativ cu rezultatele 
cercetării realizate de Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uni‑
unii Europene în 2014, care ne arată că una din patru femei din Ro‑
mânia a fost agresată fizic sau sexual de partenerul său ori de fostul 
partener. Totodată, numărul infracţiunilor înregistrate de Inspectora‑
tul de Poliţie Judeţean Bacău ce intră sub incidenţa Legii nr. 217/2003 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie continuă să ră‑
mână mai mic faţă de numărul de sesizări înregistrate la numărul 
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unic de urgenţă 112. În anul 2014 au fost în registrate la numărul unic 
de urgenţă 1 494 de sesizări privind violenţa în familie, în timp ce 
IPJ Bacău a înregistrat în anul 2014 doar 959 de infracţiuni.1 Numă‑
rul de infracţiuni înregistrate în judeţul Bacău la Poliţie în anul 2015 
a crescut cu 185 faţă de anul 2014. În primele 6 luni ale anului 2016 
s‑au înregistrat deja peste 583 de infracţiuni. Dintre acestea, conform 
graficului anterior, cele mai numeroase forme de violenţă au fost 
lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte (Art. 195 din noul Cod 
Penal) şi ameninţarea (Art. 206 din noul Cod Penal).

În ceea ce priveşte datele oficiale înregistrate pentru Sectorul 5 din 
Bucureşti cu privire la violenţa împotriva femeilor şi solicitate diver‑
selor autorităţi (Poliţie, DGASPC), prezentăm următoarea situaţie:

1 Numărul sesizărilor de violenţă în familie în anul 2014, 2015 şi primele 6 luni 
din anul 2016 au fost transmise de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Direcţia 
pentru Apel Unic de Urgenţă, ca urmare a unei cereri transmise de Centrul FILIA 
în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public.

Tabel privind tipurile de infracţiuni ce intră sub incidenţa  
Legii nr. 217/2003 şi numărul acestora înregistrate în judeţul Bacău  

în perioada februarie‑decembrie 2014, ianuarie‑decembrie 2015  
şi ianuarie‑iunie 2016.
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‑  cazurile de violenţă domestică sau violenţă împotriva femeilor 
în care victimele sunt adulte sunt monitorizate de DGASPC 
Sector 5: 2014 – 3 cazuri, 2015 – 1 caz, 2016 – 2 cazuri;

‑ toate victimele au fost femei, toţi agresorii au fost bărbaţi;
‑  angajaţii DGASPC Sector 5 au participat la diverse cursuri de 

formare în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domes‑
tice (3 astfel de formări începând cu 2014, până în prezent).

Conform informaţilor furnizate de Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Bacău, am constatat că, la nivel judeţean, această instituţie a 
desfăşurat mai multe campanii de informare şi prevenire a fenome‑
nului violenţei în familie şi a infracţiunilor sexuale. De asemenea, 
constatăm că problematica violenţei domestice şi a violenţei bazate 
pe deosebire de sex este abordată în Strategia Judeţeană de dezvol‑
tare a serviciilor sociale 2014‑2020 a Direcţiei Judeţene de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului. Cu toate acestea, fenomenul violenţei 
rămâne unul subraportat, nu din cauza faptului că nu există, ci din 
motive ce ţin de normalizarea fenomenului, stigmatizarea şi con‑
damnarea victimei, lipsa de intervenţie fermă şi eficientă din partea 
autorităţilor, lipsa unei alternative sigure pentru femei. La nivel de 
judeţ, în anul 2014 au fost emise 12 ordine de protecţie, în anul 2015 
au fost emise 61, iar în primele 6 luni ale anului 2016 au fost emise 
58 de ordine de protecţie. De asemenea, am constatat că în primele 
6 luni din anul 2016 au fost încălcate peste 12 ordine de protecţie. 
La nivel naţional au fost emise 1 328 de ordine de protecţie şi au 
fost încălcate 334, în timp ce în primele 6 luni ale anului 2016 au fost 
emise 1 061 de ordine de protecţie şi 318 au fost încălcate. Putem 
constata o creştere a numărului de ordine de protecţie emise, ceea 
ce indică şi o creştere a informării victimelor violenţei în familie cu 
privire la măsurile legale existente.

Violenţa extremă ca normalitate
Chiar dacă nu am avut ca obiectiv intervievarea unor femei care 

au trecut prin episoade de violenţă extremă, persoanele care ne‑au 
facilitat intervenţia în teren fiind rugate să ne ajute în contactarea 
unor femei cu care să stăm de vorbă despre viaţa lor de zi cu zi şi 
despre problemele cu care se confruntă, poveştile celor mai multe 
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dintre participantele la studiu au reprodus scene de violenţă terifi‑
ante, agresorii fiind aproape de fiecare dată bărbaţi din familie, 
respectiv soţi, taţi sau parteneri. Vorbim de cazuri de violenţă fizică, 
sexuală, economică şi psihologică extrem de grave, cu episoade 
repetate, traiul în teroare devenind „normalitatea” vieţii de zi cu zi 
a unora dintre femeile intervievate. Experienţele femeilor intervie‑
vate în Valea Seacă şi Ferentari ilustrează forme de tortură şi trata‑
mente inumane şi degradante prin care au trecut, fiind o dovadă 
clară a încălcării drepturilor omului1 şi a Art. 22 din Constituţia 
României.2 De cele mai multe ori, acestea sunt ignorate de comuni‑
tate ca fiind probleme private. În interviurile cu aceste femei, alco‑
olul apare de multe ori ca factor agravant, dar nu obligatoriu pentru 
a degenera violenţa.

Mi‑a omorât fata […], foc i‑a dat, a stat o lună jumate la 
spital, la Bucureşti, la spitalul de arşi… Cu lemnul în cap i‑a 
dat, i‑a dat bătăi destule… La Iaşi, i‑a găsit doi viermi în cap 
de la bătăi, la picior era tăiată cu cuţitu, am trimis‑o la Bacău 
la spital, ne‑a ameniţat că ne dă foc la casă, că o omoară şi pe 
ea, şi pe băiat. (Femeie neromă, 65 ani)

Mă bătea foarte rău, mă dădea afară din casă; băiatul ,când 
s‑a născut, s‑a născut cu piciorul strâmb şi a murit. (Femeie 
romă, 60 ani)

Sora mea trăieşte foarte rău cu bărbatul. O înjură, o dră‑
cuie, o dă afară din casă. A fost plecată la mama din cauza lui, 
de la bătăi nu mai aude, i‑a dat numai în cap. A făcut o de‑
presie… şi uite aşa. Dar nu are cine să o ajute. Tot aşa, a mai 

1 Articolul 5 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prevede: „Nimeni 
nu va fi supus torturii, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degra‑
dante”; disponibil aici: http://legislatie.resurse‑pentru‑democratie.org/legea/
declaratia‑universala‑a‑drepturilor‑omului.php. 

2 http://www.constitutiaromaniei.ro/art‑22‑dreptul‑la‑viata‑si‑la‑integri‑
tate‑fizica‑si‑psihica/. 
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chemat poliţia, dar îi dă un avertisment şi cam atât. (Femeie 
neromă, 45 de ani)

Şi, cum a intrat pe uşă, să mă lovească cu pumnul în faţă 
pe mine, bang cu pumnul în faţă. Şi eram gravidă… Ce bătăi! 
O lua pe fată şi îi baga mâna în păr şi dădea cu pumnii, cu 
picioarele, nu se uita unde. Şi pe mine la fel. Aici mi‑a băgat 
cuţitul şi l‑am lovit cu celălalt picior de s‑a rupt lama cuţitului 
în piciorul meu. Nu mai judeca. (Femeie neromă, 50 de ani)

Conform Ghidului de intervenţie realizat de Reteau VIF1, nu 
există victimă tipică de violenţă domestică. Fiecare femeie are un set 
diferit de circumstanţe, specifice ei. Realitatea unei femei este dată 
de severitatea/gravitatea abuzului, frecvenţă, felurile de abuz sufe‑
rite, istoria ei particulară, experienţele de abuz din copilărie, moda‑
lităţile prin care a făcut faţă şi a supravieţuit experienţelor traumatice. 
Realitatea ei mai este influenţată de vârstă, etnie, cultură, clasă so‑
cio‑economică, religie, capacităţi şi deficienţe, sexualitate, educaţie 
şi localizare geografică. Mai este afectată de faptul că e mamă, de 
numărul şi vârsta copiilor, dacă lucrează şi ce fel de resurse finan‑
ciare ori proprietăţi are. Una sau mai multe stări/identităţi dintre 
cele enumerate mai sus duc spre opţiunea de a rămâne într‑o relaţie 
abuzivă. Femeile supravieţuitoare ale unui astfel de eveniment re‑
petitiv nasc complexe de inferioritate grave, ceea ce întăreşte şi mai 
tare convingerea că bărbatul este autoritatea supremă.

Nu îmi trebuie, mamă, bărbaţi – mă bătea, era curvar, bea. 
Nevasta lui şi‑a dat foc tot din cauza lui. Bea până nu mai 
putea, era hoţ de buzunare şi mie îmi era milă. Stăteam pe 
stradă, dormeam pe străzi, pe borduri, aşa, puneam piatră în 
loc de pernă. (Femeie romă, 60 ani)

1 http://violentaimpotrivafemeilor.ro/wp‑content/uploads/2015/12/ghid‑ 
cons‑serv‑spec‑vd.pdf. 
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Mai este o fată care barbac’su bea şi o scotea noaptea dez‑
brăcată afară, îi dădea foc la haine, bătea copiii, voia să se 
culce cu ea de faţă cu copiii. (Femeie romă, 37 de ani)

El era gelos şi spunea despre ea că umbla de colo‑colo. Era 
bătută, era urmărită, de ce râde la clienţi… Acuma e bine cu 
actualul soţ, nu o bate, o respectă, deşi ea este de etnie romă. 
(Femeie neromă, 32 de ani)

Identitatea de mamă sau starea de graviditate duc la un pesimism 
şi o resemnare mai mare din partea femeilor rome şi nerome, ele 
fiind principalele responsabile de creşterea şi educaţia copiilor. Su‑
pravieţuitoarele violenţei domestice văd rămânerea în astfel de re‑
laţii ca singura modalitate de a‑şi creşte copiii, suferinţa îndurată de 
ele fiind un sacrificiu pe care îl fac pentru aceştia. Lipsa unor alter‑
native şi a unor servcii sociale integrate este un motiv în plus ce duce 
la rămânerea în relaţii de violenţă mai mult timp.

Luam copilul în braţe şi fugeam. Răbdam, sufeream, ce să 
fac? Foarte multe ameninţări. (Femeie romă, 60 ani)

Am luat copilul şi furam seminţe, dormeam afară, noaptea 
puneam copilul pe pieptul meu ca să nu răcească – că nu 
aveam pătură, nu aveam nimic, dormeam aşa pe un carton. 
(Femeie romă, 60 ani)

De foarte multe ori am ajuns să mă sinucid că nu mai re‑
zistam scandalurilor. Copilul zice şi acuma: „Mama, ţii minte 
când ţi‑a dat cu piciorul în gură de ţi‑a sărit sângele pe pereţi?” 
Femeile sunt tăcute de frica lor, să nu fie mai rău bătute. Eu, 
să ştiu pe cineva ca mine, din tot sufletul mi‑aş dori să o ajut. 
Nu am plecat din cauza ameninţărilor, că mă omoară, era 
copilul la mijloc, îl ameninţa. (Femeie romă, 43 ani)

Conform Art. 3 din Legea 217/2003, violenţa în familie repre‑
zintă orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor 
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de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau verbal, săvâr‑
şită de către un membru de familie împotriva altui membru al ace‑
leiaşi familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau 
suferinţe fizice, psihice, sexuale, emoţionale ori psihologice, inclusiv 
ameninţarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară 
de libertate. Constituie, de asemenea, violenţă în familie împiedica‑
rea femeii de a‑şi exercita drepturile şi libertăţile fundamen tale. Sce‑
nele surprinse în poveştile femeilor intervievate descriu foarte clar 
tratamente inumane ori degradante şi încălcări evidente ale drep‑
turilor şi libertăţilor fundamentale.

Mulţi ar putea spune că este o comparaţie exagerată, însă, con‑
form Declaraţiei de la Tokyo, emisă de Asociaţia Medicală Mondi‑
ală în 1975, la care şi România este astăzi parte, privind tortura şi 
tratamentele degradante, găsim următoarea definiţie: tortura este o 
suferinţă psihică sau fizică intenţionată, sistematică şi sălbatică să‑
vârşită de una sau mai multe persoane acţionând în numele unor 
ordine, cu scopul de a forţa anumite persoane să dezvăluie informa‑
ţii, să facă confesiuni sau pentru alte motive. Am constatat că tor tura 
are mai multe scopuri, însa cel relevant pentru comparaţia în cauză 
este cel al răzbunării. De multe ori torţionarul/agresorul se răzbună 
nu doar pe victimă, ci şi pe familia acesteia. Ca şi în cazul violenţei, 
tortura este de mai multe feluri, iar de cele mai multe ori acestea 
alternează sau sunt combinate în tortura fizică, psihologică sau/şi 
sexuală. Bătaia este cel mai comun mod de tortură folosit de către 
torţionar/agresor. Bătăile devin severe când sunt însoţite de folo‑
sirea cablurilor, lanţurilor, curelelor sau a altor instrumente. Sus‑
pendarea victimelor de picioare, braţe sau păr este, de asemenea, o 
formă de tortură. Formele de violenţă cu care se confruntă sau cu 
care s‑au confruntat femeile intervievate se suprapun, de la contro‑
lul asupra comportamentului şi interzicerea contactării unor per‑
soane cunoscute până la violenţă verbală şi psihologică, manifestată 
prin jigniri şi ameninţări. Violenţa fizică variază în diferite forme, 
fiind nerecunoscută ca violenţă atunci când este vorba „doar de o 
palmă”, până la forme extreme de violenţă, înjunghieri, arderi, bi‑
ciuri sau lovituri de topor.
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Am stat cu el vreo doi ani şi după aceşti doi ani a început 
el să bea, să mă bată... Da... şi m‑a tăiat şi cu cuţitul, a vrut să 
mă taie cu cuţitul... şi am suferit aşa 20 ani cu el... Găsea mo‑
tive, că nu făceam ceva sau altceva, că nu îi plăcea mâncarea...
cred că intrase altcineva în capul lui. (Femeie romă, 41 de ani)

Da, da [m‑a bătut], ziceam că sunt într‑un iad, nu mi‑am 
dorit niciodată viaţa asta. Deci nu mai puteam, mi se încleş‑
taseră mâna, piciorul stâng şi, când au văzut oamenii aşa, s‑a 
speriat şi el şi îşi revenea şi el şi o jumătate de oră venea şi îşi 
cerea scuze. (Femeie neromă, 47 de ani)

Eu nu îmi dădeam seama ce să fac şi el a luat un furtun 
din ăla, de la tractor, la remorcă, care vine legat, şi m‑o bătut 
cu furtunul ăla până am leşinat. De ce nu rămân gravidă. Dar 
eu ce ştiam să fac eu acolo? De ce nu rămân gravidă. Dar eu 
ce ştiam să fac eu acolo? (Femeie romă, 37 de ani)

Cum se ştia că în ziua respectivă a consumat alcool, cum 
o încasa femeia aia seara. Dar cum? Până cum şi cu toporul, 
i‑a tăiat pulpa piciorului şi s‑a trezit din beţia aia şi noi copiii 
vedeam. (Femeie neromă, 47 de ani)

Da, m‑o bătut, şi el de colo: „Dar de ce l‑ai lăsat să te 
tundă?”, şi după aia m‑a luat el la tuns: „Las că te tund eu, nu 
el”. Şi când m‑o luat de aici, m‑a tuns până la piele. Ce tre‑
buia să fac? Ziceai că sunt băieţoi. (Femeie romă, 37 de ani)

Călcam ceva pe jos. Îmi pusese o pătură să calc un panta‑
lon sau nu ştiu ce şi mi‑a dat un picior în spate. (Femeie ne‑
romă 2, 28 de ani)

Eu eram însărcinată, aveam vreo 7, 8 luni, şi eu îi ziceam 
că nu mănânc, nu mănânc, nu‑mi place, şi el zicea că eu zic 
de ciudă şi o luat un cablu din ăsta, dar l‑o înfăşurat, aşa 
dublu, şi m‑o bătut cu el până m‑o lăsat moartă, leşinată jos. 
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Turna apă pe mine, iar mă bătea. Mă trezea, iar mă bătea. 
(Femeie romă, 37 de ani)

Violenţa fizică din partea bărbaţilor este o modalitate de a de‑
monstra că ei sunt aceia care deţin puterea în relaţie. Femeile rome 
şi nerome care au participat la realizarea cercetării au fost agresate, 
au fost martore la agresiuni împotriva femeilor din familie sau cunosc 
femei care sunt agresate în vecinătatea lor, fapt ce demonstrează că 
violenţa împotriva femeilor este extrem de prezentă în viaţa feme‑
ilor din România.

Am înţeles că a vrut s‑o împingă şi de pe balcon, zicea o 
vecină. Era rău, era violent. Am înţeles că în noaptea nunţii a 
luat o palmă… ce mai… pentru el a fost aşa, un statut, să se 
însoare. Apoi a venit primul copil, sora mea, a bătut‑o şi pe 
mama însărcinată… La mine n‑a mai zis nimic. Deci era un 
om cu care nu prea aveai ce să vorbeşti. Vindea din casă, până 
la hainele noastre… Să‑şi ia băutură, da. (Femeie neromă, 28 
de ani)

Aproape în fiecare zi [n.a. mă lovea]. Cu ce apuca, cu ce 
găsea prin casă. (Femeie romă, 41 de ani)

O fost... o dată sau de două ori [să îmi dea o palmă], atât, 
nu a fost mai mult. Când ai copii, stai pe loc şi te gândeşti în 
primul rând la dânşii şi după aia la tine. [...] Nu face nimica 
poliţia. (Femeie neromă, 46 de ani)

Violenţa verbală aduce atingere demnităţii femeilor prin insulte 
şi umiliri repetate şi le poate afecta din punct de vedere psihologic 
(Legea 217/2003). Această formă de violenţă este o modalitate a 
bărbaţilor de a câştiga controlul asupra femeilor şi de a‑şi reasigura 
poziţia de dominare în care se află. Violenţa verbală împotriva fe‑
meilor este tolerată şi nu este percepută ca o formă de violenţă, fiind 
nesemnificativă în comparaţie cu alte tipuri de violenţă pe care 
le‑au trăit femeile sau la care au fost martore. Prin violenţă verbală 



Relaţi i le de putere între femei şi  bărbaţi…    6 5

este reconfirmată poziţia de putere deţinută de bărbaţi şi este men‑
ţinut sub control comportamentul femeilor.

Înainte să moară [tata], mama se mutase în altă parte, îşi 
luase cu chirie. Venea şi acolo în faţa blocului şi o striga de 
jos „Curvo!” şi aşa… foarte urât! Ştiau vecinii… Zgâria pe 
uşi, scria… (Femeie neromă, 28 de ani)

Spărgea geamuri... eu le puneam înapoi, el le spărgea... Mă 
înjura de mama, de tata...Vorbea prostii de ale lui... şi după 
îmi spune băiatul cel mai mare, care e plecat afară, că, decât 
să sufăr aşa sau să fiu omorâtă, mai bine să plec şi să‑l las... 
să mă despart de el. (Femeie romă, 41 de ani)

Da... şi după aia hai, urcă‑te în maşina cu fata şi hai! El, 
chiar dacă este vinovat, tot el e la putere. V‑am spus, el e mai 
mult violent la vorbe, nu să iau pumni sau asta. (Femeie ne‑
romă 2, 28 de ani)

Violenţa psihologică şi socială
Poveştile de viaţă ale femeilor rome şi nerome ilustrează relaţiile 

inegale de putere între femei şi bărbaţi şi faptul că nu există un par‑
teneriat bazat pe respect în cuplu, femeile fiind în poziţii de subor‑
donare faţă de bărbaţi. Dacă încalcă regulile patriarhale acceptate 
de comunitate, femeile sunt expuse presiunii publice, familiei şi 
partenerului şi sunt disciplinate sub diferite forme de violenţă, ca 
rezultat al relaţiilor de putere existente. Violenţa împotriva femeilor 
este prezentă în experienţele de viaţă încă din copilărie, în care ma‑
joritatea femeilor rome şi nerome au fost victime secundare sau chiar 
au fost agresate de părinţi. Atunci când violenţa nu are loc în spaţiul 
familiei, femeile sunt expuse violenţelor fizice şi sexuale din partea 
străinilor, în spaţiul public. Când îşi întemeiază o familie, femeile se 
confruntă cu diferite forme de violenţă din partea partenerului.

Nu am voie [să am prietene]. Aoleu… da [îmi verifică mesa‑
jele]! Ştiţi vorba aia? Nu e c[ e gelos, câteodata i‑am spus, e 
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psihopat la treaba asta! […] Ei se cred... eu câteodată le spun: 
„Ce crezi că eşti Dumnezeu? Sau ce, tu eşti diavol şi eu sunt 
gunoi?” Nu ştiu. […] Se poate... Eu să zic 2‑3 palme iau odată 
la jumate de an, alea nu mă dor, eu sunt invers, nu ma înjura 
că mai bine aşa. Dă‑mi o palmă şi mai bine. (Femeie neromă 2, 
28 de ani)

De exemplu, dacă eu am stricat un casetofon, am vrut să mă 
omor de vreo două ori. Odată să mă duc în pădure să mă spân‑
zur, odată mi‑am luat clor. Îmi era frică tare de tata, că el mă 
bătea foarte, foarte rău. Nu se uita. (Femeie romă, 30 de ani)

Stătea băut, mă ţinea în teroare. Vorbea aiurea, devenea 
într‑un hal fără de hal. Parcă avea pierdere de memorie. Îmi 
venea să sun la 112. Începea să bată copiii dintr‑odată. [...] 
E mai gelos. Nu era gelos când era tânăr cum e acum. Nu e 
să te bată, să te maltrateze în bătăi, ci din vorbe. E mai dure‑
ros. E foarte urât. [...] Că, dacă te duci la vale, te întâlneşti cu 
amantul. „Mă, spune‑mi care ca să ştiu şi eu care...” Asta e. 
Bărbaţii de la o vreme deviază. Ori merg pe calea dreaptă, ori 
o mai iau pe ocolişuri. După părerea mea, dacă ei nu fac, nu 
dau motiv la femeie. Asta e! (Femeie neromă, 46 de ani)

Din relatările de mai sus putem distinge şi factori pe care inter‑
vievatele îi consideră asociaţi violenţei, cum ar fi alcoolul, gelozia, 
sărăcia, dar este destul de clar şi faptul că factorii menţionaţi sunt 
mai degrabă factori agravanţi, potenţatori, şi nu cauze ale com‑
portamentului violent, care este incontrolabil şi imprevizibil. Acest 
aspect generează pentru victime o stare de alertă continuă, cele mai 
multe dintre intervievate făcând referire la adevarate strategii dez‑
voltate pentru evitarea stituaţiilor violente, cele mai multe dintre 
ele implicând izolarea şi supunerea totală faţă de agresor.

Nu am zis la nimeni de ruşine. Nu ieşeam din casă, mă 
izolasem. (Femeie romă, 60 de ani)
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Copiii veneau de la şcoală şi stăteau în faţa blocului şi, 
când intram în casă, intram toţi, în forţă, să ne salvăm unii pe 
alţii. (Femeie neromă, 50 de ani)

Întrebarea pusă frecvent în situaţiile de violenţă împotriva fe‑
meilor este „De ce nu aţi plecat?” Sau: „Ce aţi făcut pentru a scăpa 
din acest lanţ al violenţelor?” Una dintre explicaţiile valide ţine, 
desigur, de sindromul Stockholm, ce descrie felul în care victimele 
ajung să simpatizeze cu agresorul ca mecanism defensiv de gesti‑
une a fricii constante în care trăiesc. Multe dintre femeile intervie‑
vate încercau nu de puţine ori explicaţii pentru comportamentul 
agresorului, dar se şi găseau pe ele vinovate pentru generarea com‑
portamtentului agresiv: „Şi eu sunt rea de gură” (Femeie neromă, 
32 ani), „Şi acuma, şi în tinereţe, eu nu am tăcut, nu am stat, nu am 
făcut ce a vrut el şi probabil de asta am avut şi divergenţele astea” 
(Femeie romă, 50 de ani). O astfel de internalizare a vinovăţiei se 
poate observa şi în următoarea declaraţie:

Nu poate da în mine. Nu o face, dar trânteşte obiecte, îmi 
mai dă o palmă. Săptămânal. Dar nu dă tare. El spune că e 
din cauza dragostei. Dar eu sunt de vină, că sunt rea de gură, 
îl ţin de rău. (Femeie romă, 22 de ani)

Violenţa sexuală
Un alt tip de infracţiune ce ne‑a atras atenţia pentru cercetarea 

de faţă prin faptul că este subraportat a fost actul sexual cu un mi‑
nor, aşa cum este definit în Art. 220 din Noul Cod Penal. Deşi Ro‑
mânia este pe primul loc în Europa la numărul de mame minore 
raportat la numărul de naşteri (15,6% din numărul total de naşteri 
a primilor copii)1, atât comunitatea, cât şi, în mod special, autorită‑
ţile nu au capacitatea să identifice şi să reclame aceste evenimente. 

1 Eurostat Newsrelease, 13 May 2015, Women in the EU gave birth to their first 
child at almost 29 years of age on average, p. 2, disponibil la adresa: http://peque‑
lia.republica.com/files/2015/05/eurostat_estudio.pdf. 
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Odată cu venirea adolescenţei şi începerea vieţii sexuale, ado‑
lescentele sunt încurajate de familie să formalizeze public relaţia, 
ceea ce constiuie şi o formă de protecţie a fetelor de stigmatizarea 
pe care o pot suferi din partea comunităţii. Acest proces este „legi‑
ferat” de familie, pe de o parte, ca o formă de control asupra feme‑
ilor, şi anume prin transferarea responsabilităţilor tatălui/familiei 
către viitorul soţ.1 

Aveam 17 ani jumate, deja m‑am măritat, la mine nu a fost 
adolescenţă. (Femeie romă, 30 de ani)

Ea îmi spunea că zice lumea că am îmbătrânit, că am 15 ani 
jumate, „toată lumea îşi face griji că umbli şi poate îţi ies vorbe 
că cine ştie ce băiat zice că şi‑a bătut joc de tine şi ştii că taică’tu 
e strict şi nu ştiu unde o să ieşim”… Eu: „nu mă mărit şi nu mă 
mărit”. Au venit ţiganii ăştia şi, cum Doamne iarta‑mă, i‑am zis 
şi lui tata, şi mama a zis: „Hai să nu mărităm fata că, uite, plânge”. 
Tata a zis că, dacă nu vreau să mă mărit poate nu mai sunt dom‑
nişoară. Şi cuvântul ăsta m‑a marcat, neîncrederea lui în mine. 
Am vrut să îi demonstrez că mă mărit, să demonstrez că sunt 
domnişoară, dar nu trăiesc cu el. (Femeie romă 2, 37 de ani)

Da. După aia s‑au dus ei prin oraş, prostii de‑astea de ale 
lor, ceea ce eu am urât foarte mult... nu pe mine, doar cămaşa. 
Mi‑am arătat cinstea şi asta am vrut să demonstrez: că nu sunt 
chiar aşa cum gândeşte, dar după aia nu mai suportam să 
pună mâna pe mine. Nu era un om plăcut. Poate dacă ar fi 
ştiut cum să se comporte, îl acceptam şi rămâneam cu el. Dar 
dacă el mă lua în braţe şi eu nu voiam, mă spunea lu’ mă‑sa, 
dacă voia să se culce cu mine şi eu nu voiam, mă spunea lu’ 
mă‑sa. (Femeie romă 2, 37 de ani)

1 Romani CRISS, 2008, Mariaje timpurii în comunităţile de romi: stat de drept, 
autonomie culturală şi drepturi individuale (ale copiiilor, ale femeilor), p. 50, dis‑
ponibil la adresa: http://www.incluziuneafemeilorrome.ro/wp‑content/
uploads/2011/11/Raport‑mariaje‑timpurii.pdf.
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Discuţiile în familie despre corporalitatea sau sexualitatea ado‑
lescenţilor continuă să fie tabu, la şcoală nu există programe de 
educaţie sau informare despre drepturile sexuale şi reproductive, 
iar de multe ori fetele rămân însărcinate în urma unor contacte 
sexuale pentru care nu şi‑au dat consimţământul. În ciuda efortu‑
rilor făcute de mai multe organizaţii din Coaliţia pentru Egalitate 
de Gen în vederea introducerii educaţiei sexuale, autorităţile refuză 
să iniţieze un astfel de program, deşi cifrele sunt alarmante. În pe‑
rioada 2010‑2014, 3 787 de fete cu vârsta sub 15 ani şi 101 174 de fete 
cu vârsta între 15 şi 19 ani au dat naştere unui copil.1 În anul 2015, 
677 de fete cu vârsta sub 15 ani şi 18 797 de fete cu vârsta între 15 
şi 19 ani au dat naştere unui copil.2 Tot datele statistice ale Institu‑
tului Naţional de Statisică ne arată că în cazul celor 677 de fete cu 
vârsta sub 15 ani care au născut în anul 2015, în 6 cazuri vârsta 
taţi lor a fost sub 15 ani, în 217 cazuri vârsta taţilor a fost între 15 şi 
19 ani, iar în 219 cazuri vârsta taţilor a fost între 20 şi 44 de ani3. 
Aceste date ne arată că foarte multe dintre cazurile de naşteri în 
rândul minorelor au avut loc cu încălcarea Art. 220 din Noul Cod 
Penal privind actul sexual cu un minor, ce ar trebui să se pedep‑
sească cu închisoarea de la 1 la 5 ani.

Conform studiului din 2014 al Agenţiei pentru Drepturi Funda‑
mentale a Uniunii Europene, 24% din femeile intervievate din Ro‑
mânia spun că au fost supuse la violenţă fizică sau sexuală de către 
un adult înainte de vârsta de 15 ani. Violenţa psihologică afectează 
între 30 şi 39% dintre femei. 6% dintre femei au suferit violenţă 
sexuală din partea partenerului sau a unei alte persoane, în 97% 
dintre cazurile de violenţă sexuală agresorul fiind bărbat. 

1 Institutul Naţional de Statistică, Mişcarea Naturală a Populaţiei – Baza de 
date TEMPO – serii de timp, POP201C – Născuţi vii după rangul născutului viu, 
pe grupe de vârstă ale mamei, disponibilă la adresa: http://www.insse.ro/cms/. 

2 Idem.
3 Institutul Naţional de Statistică, Mişcarea Naturală a Populaţiei – Baza de 

date TEMPO – serii de timp, POP201I – Născuţi vii cu resedinţa obişnuită în Ro‑
mânia pe grupe de vârstă ale tatălui şi grupe de vârstă ale mamei, macroregiuni, 
regiuni de dezvoltare şi judeţe, disponibilă la adresa: http://www.insse.ro/cms/. 
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Când eram copilă, la 12 ani, am fost violată, mama nu ştie, 
mă duceam la un unchi, şi m‑au prins doi, mă duceam cu 
trenul, […] m‑au dus într‑o pădure şi m‑au violat cu forţa, 
m‑au ameninţat cu un cuţit că mă omoară dacă mă duc la 
poliţie. […] Veri de‑ai mei m‑au îmbătat cu forţa, m‑au dus 
într‑un loc şi s‑au agăţat de mine, aveam 13 ani, asta şi cu aia, 
două violuri am, el avea 25 ani, m‑a violat pentru că eu nu 
vroiam să fiu cu el. […] De frică să nu râdă lumea de mine, 
m‑am măritat, eu aveam 14 ani, el avea 20 de ani. (Femeie 
romă, 22 ani)

Prima experinţă sexuală se consumă de cele mai multe ori la o 
vârstă foarte fragedă pentru fete cu un partener major în multe 
dintre cazuri sau cu diferenţe foarte mari de vârstă. De cele mai 
multe ori, fetele nu consimt la actul sexual, acesta consumându‑se 
cu forţa. Fetele nu sunt pregătite pentru această etapă, nimeni nu 
le informează sau le explică ce presupune începerea vieţii sexuale, 
ele fiind sub controlul total al partenerului.

L‑am cunoscut la muncă, el avea 20 ani, eu 14 ani […], 
m‑am dus până la el acasă şi fosta soacră i‑a spus: „Însoară‑te 
şi tu, nu îi mai da drumu’ acasă.” […] Eu prima dată nu am 
ştiut de dragoste, să se culce cu mine, nu. M‑am pus în pat, 
mi‑a dat soacra mea o cămaşă albă… dacă eşti fată mare sau 
femeie, eu nu am ştiut, i‑am zis să se culce în patul celălalt, 
eu nu ştiam ce e aia să facem dragoste… Eu tot aveam instic‑
tul ăla, „Te spui lu’ mama şi lu’ tata, dacă te agăţi de mine, te 
spui lu’ mama şi lu’ tata”… Eşti femeia mea de‑acuma, eşti a 
mea…” după aia, cu forţa, m‑a legat de mâini şi după aia s‑a 
agăţat de mine. (Femeie romă, 41 ani)

Lipsa de reacţie a autorităţilor locale în cazurile de agresiune se‑
xuală asupra fetelor rome sau în cazurile de naşteri în rândul mino‑
relor din comunităţile rome şi/sau comunităţile rurale demonstrează 
un dublu standard în aplicarea legii şi în asigurarea drepturilor 
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individuale ale copiiilor, fiind totodată o modalitate de manifestare 
a discriminării intersecţionale. 

Familia tradiţională – complice la actele de violenţă
Dacă în primii ani ai tranziţiei „abuzurile, violenţele din familie 

sunt tratate ca «private», societatea noastră consimţind încă la în‑
călcarea drepturilor individuale în familie”1, putem remarca faptul 
că în continuare există o anumită complicitate în menţinerea vio‑
lenţei domestice drept o problemă privată. 

De‑a lungul evaluării experienţelor femeilor încă din copilăria lor, 
am constatat că toate au fost expuse de‑a lungul vieţii la cel puţin o 
formă sau alta de violenţă. În studiul „Ascunşi la vedere – O analiză 
statistică a violenţei asupra copiiilor”, realizat de UNICEF în 2014, 
violenţa rămâne o parte reală a vieţii copiilor din toată lumea – indi‑
ferent de circumstanţele lor economice şi sociale, cultură, religie sau 
origine etnică –, cu consecinţe atât imediate, cât şi pe termen lung.2 
Tot din acest raport aflăm că un copil care a trăit într‑un mediu nesă‑
nătos, violent, va manifesta de‑a lungul vieţii diferite simptome pre‑
cum: iritabilitate, tristeţe, anxietate, lipsa sentimentului de securitate, 
comportamente regresive, depresie, gânduri suicidale, probleme de 
somn, precum şi probleme de sănătate fizică, cum ar fi problemele 
digestive, printre cele mai frecvente. De asemenea, expunerea copii‑
ilor la cazurile de violenţă poate cauza probleme similare.

„Violenţa naşte violenţă” – pare un clişeu, dar are legături foarte 
puternice în viaţa cotidiană a persoanelor care experimentează acest 
fenomen în mod sistematic. Cum pentru majoritatea copiilor părin‑
ţii sunt un model, constatăm că femeile care ajung să intre în relaţii 
violente au fost la rândul lor victime directe sau indirecte ale unei 
forme sau alta de violenţă. Copiii care cresc într‑o gospodărie sau 
comunitate violentă tind să asimileze acel comportament ca o mo‑
dalitate de rezolvare a disputelor, să repete modelul de violenţă şi 

1 Pasti, Vladimir, Mihaela Miroiu, Cornel Codiţă, 1997, România – Starea de 
Fapt, Volumul I: Societatea. Bucureşti, Editura Nemira, p. 196.

2 UNICEF, 2014, Ascunşi la vedere – O analiză statistică a violenţei asupra 
copiilor, disponibil la adresa: https://www.unicef.org/moldova/ro/Ascunsi_la_
vedere(1).pdf. 
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abuz împotriva propriilor parteneri de viaţă şi copii.1 Violenţa afec‑
tează fetele şi băieţii deopotrivă, transformându‑i în viitoare victime 
şi, respectiv, agresori.2

„Poţi să faci cât ai face, tot nu aduci nimica.” Nu îmi era 
aşa de uşor să îmi zică lucrul ăsta… când începea violenţa, 
noi, ca copiii, ne băgam între ei să o apărăm pe ea [mama]” 
(Femeie romă, 30 ani)

Mă pedepseam singură, am vrut să mă omor de două ori, 
odată să mă duc în pădure să mă spânzur, odată mi‑am luat 
clor, îmi era foarte frică de tata, mă bătea foarte rău, nu se 
uita. […] Când a venit din Franţa, am luat bătaie soră cu 
moartea, dintr‑o prostie. […] Eu m‑am enervat că mă bate 
degeaba, eu fac toată treaba şi la urmă iau bătaie, am tăcut 
din gură, m‑am dus în casă, mi‑am luat pastile ca să mă omor, 
am luat 150 de pastile ca să mă omor, să scap, să nu mai fiu 
aşa chinuită. (Femeie romă, 30 ani)

Nu, că după tot noi sufeream. Că, dacă îi dădea amendă, 
tot banii noştri erau, că el nu plătea. Tot noi trebuia să plătim. 
Şi niciodată nu am apelat, niciodată, la Poliţie. Că lucrurile se 
spălau în familie. Aşa era. Că nu putea să se ducă la Poliţie, 
după ce zicea, ne face lumea de râs. Că casă necertată nu 
există. Şi acum noi am ajuns la rândul nostru tot la fel, tot aşa 
procedăm, chiar dacă ne dă o palmă, chiar dacă ne înjură, 
chiar dacă, nu apelăm la Poliţie. (Femeie romă, 30 ani) 

1 Vezi Finkelhor, D., Turner, H. A., Ormrod, R., Hamby, S., şi Kracke, K., 2009, 
Children’s exposure to violence: A comprehensive national survey. U.S. Depart‑
ment of Justice, http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/227744.pdf; Margolin, G., 
şi Elana B. G., 2004, „Children’s exposure to violence in the family and commu‑
nity” şi Current Directions in Psychological Science, 13 (4), pp. 152‑155, http://
www.jstor.org/stable/pdfplus/20182938.pdf..

2 UNICEF, 2012, Rezumat – Ascunşi la vedere. O analiză statistică a violenţei 
asupra copiiilor, disponibil la adresa: https://www.unicef.org/moldova/ro/As‑
cunsi_la_vedere(1).pdf. 
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Obişnuim să ne raportam la familie ca fiind „celula” de bază a 
societăţii, acel mediu de încredere şi afecţiune între membri în care 
fiecare găseşte sprijin şi susţinere şi la care se întoarce în momentele 
dificile. Mai mult decât atât, în virtutea intimităţii relaţiilor dezvol‑
tate între membrii familiei, s‑a construit în timp un fel de privatitate 
a acestui spaţiu, care este legitimă, dar nu în orice circumstanţă, în 
măsura în care însăşi această privatitate lasă de prea multe ori spa‑
ţiu manifestărilor violente în familie şi le izolează pe victime de un 
posibil ajutor exterior. Ne referim aici la dinstincţia public/privat, 
care este amplu contestată în teoriile politice feministe, în măsura 
în care lasă loc abuzurilor şi le ascunde în spatele familiei tradiţio‑
nale. Apare în acest caz un paradox ce „se manifestă şi în identifi‑
carea familiei cu sfera privată şi, într‑un fel sau altul, translatarea 
autonomiei – care ar trebui să fie un atribut individual – asupra unei 
forme de organizare socială. Această translatare devine firească 
într‑o lume patriarhală, în care autoritatea supremă în familie este 
deţinută de tată, capul familiei sau al gospodăriei, implicaţiile re‑
găsindu‑se în nenumăratele critici feministe cu privire la demarca‑
ţia public – privat ca potenţatoare sau oarbă la abuzurile din sfera 
domestică”1. Altfel spus, familia devine în fapt sfera privată a tată‑
lui, iar în situaţiile de violenţă, oricât de ironic ar părea, „sfera privată 
a agresorului”. În acest context, femeile sunt învăţate să protejeze 
familia astfel constituită, iar acest fapt este cu atât mai mult respon‑
sabilitatea lor (ca urmare a normelor patriarhale); ele învaţă să pro‑
tejeze imaginea idilică a familiei, chiar dacă asta înseamnă să fie 
victime ale unor violenţe extreme. 

După 32 de ani, toată lumea zice că mai greşeşte bărbatul 
şi am zis să îl iert. A mai greşit el şi altă dată mergând la pă‑
cănele sau o băută. Dar nu m‑a bătut, doar m‑a strâns de mână, 
dar eu mă învineţesc imediat. (Femeie neromă, 32 de ani)

Femeile sunt educate să fie supuse – că ne facem de râs, că 
cine te mai ia, că devii o curvă… Se întâmplă cel mai mult în 

1 Neaga, Diana Elena, 2013, Gen şi cetăţenie, Iaşi, Polirom, pp. 108‑109. 
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cazurile rome… care nu au şcoală. Nu au curajul să se opună, 
că eşti proastă, că nu ştii nimic, treci la cratiţă şi îngrijeşte 
copiii. (Femeie neromă, 32 de ani)

Aşa era el, se certa şi cu părinţii. Cu ameninţări, mă lovea. 
Eram supărată şi nu spuneam la lume, că nu vroiam să ştie 
lumea că am ceartă. A venit cu cuţitul după copil, cu toporul, 
am toporul ascuns în wc, poţi să vii să îl vezi, cuţitele mele 
sunt toate băgate după un dulap. Nu am plecat, unde să plec, 
că nu sunt cununată cu el şi pe casa asta nu sunt trecută şi eu. 
A avut o tablă şi a dat cu ea în cap la copil. Într‑o seară era cu 
ciocanul în mână să îmi dea în cap. (Femeie romă, 57 ani)

Alexandru Oişteanu (2016) aduce în discuţie în cartea sa, Sexu‑
alitate şi societate. Istorie, religie şi literatură, violenţa asupra feme‑
ilor (indiferent de apartenenţa lor etnică), rolurile de gen şi 
supremaţia bărbatului din diferite culturi. Oişteanu argumentează 
că „obiceiului soţului de a îşi bate nevasta era considerat a fi unul 
dintre drepturile lui inalienabile”1. Aceasta era percepţia chiar şi în 
rândul unora dintre femei. Este o problemă de mentalitate tradiţi‑
onală, profund inoculată. Acest argument este întărit de poveştile 
de viaţă ale femeilor rome şi nerome. Considerăm necesar să sub‑
liniem că munca pentru demascarea sau diminuarea acestui feno‑
men este îngreunată de acest tip de gândire patriarhală, conform 
căreia bărbatul are drept de viaţă şi de moarte asupra femeii, idee 
ce se transmite de la o generaţie la alta. 

Părinţilor mei nu le‑a plăcut, el era mai fantezist, mai… 
dar au acceptat că au acceptat. Aşa era, că să nu faci familia 
de râs şi a trebuit să stau. (Femeie neromă, 50 ani)

Asta e. Toţi din familie îmi spun „Taci din gură, taci din 
gură!”. Dar când mi‑o da una şi aş muri, ce‑or face? Atunci îi 

1 Oişteanu, Andrei, 2016, Sexualitate şi societate. Istorie, religie şi literatură, 
Iaşi, Editura Polirom, p. 152. 
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spun dă‑i, trebuie să‑l las în pace. Nu sunt o fată d‑aia rea. Eu 
îmi dau cu var, eu mut mobila, eu fac tot. El nu e în stare, cum 
să spun, îl spăl şi pe picioare, îi schimb pe toţi pe rând, fac 
mâncare, vin oameni, fac mâncare, serveşte‑i pe toţi... tot nu‑i 
mulţumit. (Femeie neromă, 28 de ani)

Această fetişizare a familiei tradiţionale, în care presiunea este 
pusă în mod special pe femei şi în virtutea controlului sexualităţii 
acestora, în virtutea puternicei stigmatizări a femeilor cu mai mulţi 
parteneri, acestea fiind „curve”, „femei uşoare”, deci nu femei de 
casă, de familie, este din punctul nostru de vedere principalul factor 
ce le blochează pe femei în orice acţiune orientată în direcţia ieşirii 
din relaţiile cu parteneri violenţi. Presiunea este cu atât mai mare cu 
cât ea vine de la persoanele apropiate, din familie (aşa cum rezultă 
şi din textele prezentate mai sus), care, în loc să fie factori de suport 
pentru victimă, crează de fapt spaţiu de desfăşurare pentru agresor. 
Astfel, victimele se izolează, se ascund, dezvoltă sentimentul de ru‑
şine, mai ales faţă de persoanele apropiate, membri ai familiei ex‑
tinse, considerând că sunt valoroase dacă rezistă: Să zică tată la 
altcineva, nu mi‑a stat în fire aşa ceva, eu am fost femeie de casă” 
(Femeie romă, 60 ani). Astfel, familia devine un spaţiu închis, liber 
pentru dezvoltarea abuzurilor de tot felul, un spaţiu tabu mai ales 
în privinţa problemelor în măsura în care ele nu sunt integrate în 
definiţia clasică (spaţiul idilic) pe care femeile trebuie să o protejeze, 
că doar „rufele murdare se spală în familie”. Această configurare 
tradiţională a relaţiilor de putere din familie limitează dramatic şi 
posibilitatea de a interveni în cazuri de violenţă apărute în familii 
vecine sau prietene; mai mult chiar: şi a vorbi despre violenţa din 
familia altcuiva devine tabu. Avem de‑a face aşadar, cu un fenomen 
de „ermetizare a violenţei în interiorul familiei”.

Având la bază tot rolurile de gen tradiţionale şi reglementa rea 
sexualităţii femeilor în direcţia unei monogamii stricte, concre‑
tizate în relaţii sexuale cu un singur partener pe tot parcursul 
vieţii, se construieşte şi cea de‑a doua explicaţie cu privire la rămâ‑
nerea femeilor în situaţii de violenţă pe termen lung: paradoxul 
acceptării violenţei ca preţ al libertăţii de alegere a partenerului, 
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generat de o hiper responsabilizare individuală şi de norma 
tradiţională ce le numeşte „femei uşoare” pe femeile care au mai 
mulţi parteneri.

Este cunoscut faptul că alegerea liberă a partenerului de viaţă, 
însoţită sau nu de căsătorie recunoscută legal sau religios, este o 
chestiune de dată recentă, caracteristică mai ales modernităţii. Im‑
plicarea părinţilor în formarea noii familii, acordul acestora mai ales 
în virtutea ajutorului pe care se presupune că îl vor oferi tinerei 
familii, este încă un element important în dezvoltarea unor relaţii 
armonioase. În mediul rural încă există instituţia „împăcăciunii”, 
ce presupune o punere de acord a familiei extinse în privinţa for‑
mării viitoarei familii, ceea ce înseamnă că, în virtutea experienţei 
de viaţă, familiile de bază ale celor doi îşi asumă într‑un fel sau 
altul o formă de responsabilitate cu privire la bunăstarea familiei 
la a cărei formare au contribuit prin acordul lor.

Ce se întâmplă, însă, odată cu schimbările aduse de noile practici 
orientate spre familia nucleară, care are la bază în mod special acor‑
dul celor doi soţi, la care adăugăm ingredientele familiei tradiţio‑
nale prezentate mai sus, dar şi tabuul partenerilor multipli pentru 
femei? Răspunsul este relativ simplu. Se crează un context favora‑
bil dezvoltării unei hiper responsabilizări individuale a femeilor, 
care, pe de o parte, sunt libere să îşi aleagă partenerul; pe de altă 
parte, această alegere implică asumarea ei indiferent de circumstan‑
ţele ulterioare tocmai în virtutea faptului că are la bază alegerea 
neconstrânsă. Vorbim, de fapt, de un mecansim subtil prin care 
femeile ajung să suporte acte repetate de violenţă ca efect a faptului 
că au făcut alegerea greşită şi, deci, ele sunt responsabile. O astfel 
de semnificare a realităţii se asociază, desigur, şi cu izolarea, cu 
ascunderea violenţelor (vezi „Am căzut pe scări”, „M‑am lovit în 
casă”), deci contribuie la ceea ce numeam mai sus „ermetizarea 
violenţei”. Povestea de mai jos este un exemplu în acest sens.

Introducere din perspectiva persoanei intervievate: familie romă 
avută, fără violenţă, familie tradiţională – mama casnică, tatăl foarte 
bogat, mama frumoasă, tatăl mai urâţel. Îşi aduce aminte cu drag de 
perioada dinaintea căsătoriei, rebelă, liberă, nu concepea să trăiască 
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în violenţă, persoană activă civic, implicată sindical. Se angajează 
în Bucureşti, cunoaşte multe colege care sufereau din cauza violen‑
ţei – gelozie, neajunsuri. În anii ‘80 femeile nu făceau nimic, sufereau. 
Erau venite din ţară, nu aveau unde să plece, să nu facă familia de 
ruşine. Se căsătoreşte, face direct cununie – nu respectă regulile 
comunitare (rachiu) – pentru că îi era ruşine de colegii de serviciu. 
Tatăl se supără. Au fost prieteni (ea şi soţul) un an înaintea căsăto‑
riei, soţul se poartă impecabil în acel an. Se mărită ca să fie măritată 
pentru că avea deja 23 de ani.

În prima zi după cununie m‑a bătut. Trebuia să mergem 
la fraţi în vizită şi eu i‑am zis că îmi e ruşine să dorm cu el 
acolo, să ne întoarcem acasă, şi atunci a zis „Ce, mă, aici cântă 
cocoşul, nu cântă găina!” şi mi‑a dat doi pumni în cap de am 
văzut stele verzi. Doar din atât. „Eu sunt şeful, da?” Mi‑a dat 
cu pumnii de m‑a desfigurat. De ruşine, am tăcut. Cum să zic 
eu, fată la 23 de ani, că am luat un nenorocit, că am dat greş? 
Mama zicea: fata mea e mare, a stat atâţia ani singură în Bu‑
cureşti, acum nu mai greşeşte, ştie ce să îşi aleagă. De ruşi nea 
asta am tăcut. Minţeam. El căuta să mă domine, să mă înde‑
părteze de familie. Pe cine iubeam cel mai mult, de ăia să mă 
îndepărteze. Şi zicea că de aia mă bate, că mă iau în clonţ cu 
el şi că nu îl ascult. Ar fi vrut să mă îndobitocească cum vrea 
el. Nu mai muncea. Părinţii mei nu l‑au vrut şi mi‑au dat 
strictul necesar. Tata nu l‑a vrut, dar nici nu a fost împotrivă: 
„Vă măritaţi cu cine vreţi voi, dar să plecaţi de bună voie din 
casa mea, cu înţelegere”. Mi‑a băgat furculiţa în mână că nu 
am vrut să iau bani de la sora mea. Toată lumea zicea ce om 
bun e nea F., cu toată lumea era bun, mai puţin cu cei apro‑
piaţi. Am rămas gravidă, m‑a bătut pâna am născut. Nu am 
zis la nimeni de ruşine. Nu ieşeam din casă, mă izolasem... În 
comunitatea în care stăteam, toată lumea zicea „Ţigăncile nu 
are voie să greşească, să nu îţi faci familia de râs”. Eu, mări‑
tându‑mă la 23 de ani, consideram că am fost destul de mare 
şi nu ar fi trebuit să greşesc. Aparenţele înşală. M‑a bătut 
în spital, de ce am făcut fată şi nu am făcut băiat. Au sărit 
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asistentele şi l‑au bătut şi a fugit pentru că era foarte laş. 
(Femeie romă, 50 ani)

În măsura în care am fi tentaţi să credem că această modalitate de 
semnificare a realităţii este specifică etniei rome, aşa cum rezultă din 
asumarea identitară realizată de intervievată în rândurile prezentate 
mai sus, cred că trebuie totuşi să privim mai cu atenţie tiparul de sem‑
nificare. O astfel de analiză aduce în prim‑plan, din punctul nostru 
de vedere, nu atât elementul etnic ca fiind cel definitoriu, cât aspecte 
ce ţin de o anumită poziţie socială, de asumare a unui statut de clasă. 
Mai exact, femeile educate, din familii înstărite, care au acces la in‑
formaţie a) se emancipează şi îşi aleg singure partenerii, b) în conse‑
cinţă „nu au voie să greşească” sau nu au nicio scuză dacă greşesc. 
Textul următor, extras din interviul cu o femeie neromă, nu face de‑
cât să confirme modelul de interpretare propus mai sus: 

Părinţilor mei [care erau oameni simpli, dar gospodari, şi 
care au ajutat‑o mereu] nu le‑a plăcut, el era mai fantezist, 
mai... dar au acceptat că au acceptat. Aşa era, ca să nu faci 
familia de râs şi a trebuit să stau [adică să suporte violenţa] 
(Femeie neromă, 50 ani)

3.4  La cine apelează femeile care sunt agresate? 
Neîncredere în intervenţia autorităţilor

Ăla fură o găină de foamea copiilor şi pe ăla îl bagă la beci. 
Dar pe ăla care distruge femeia nu‑l bagă. Aici sunt întrebă‑
rile. Sunt multe. (Femeie romă, 40 de ani)

Încrederea în Poliţie este scăzută în rândul femeilor intervievate, 
neavând exemple de bună practică în care Poliţia a intervenit şi l‑a 
sancţionat pe agresor pe măsura aşteptărilor victimelor. Conform 
interviurilor realizate, femeile care sunt victime ale violenţei în fami‑
lie nu fac plângere la Poliţie pentru a nu provoca un rău agresoru‑
lui sau pentru a evita o amendă ce se răsfrânge asupra întregului 
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buget al familiei. Veţi sesiza în fragmentele de mai jos două cate‑
gorii mari de situaţii: a) situaţia când nu apelează deloc la Poliţie, 
b) situaţia în care apelează, dar fără a obţine un rezultat aşteptat. 
Ambele variante aduc în discuţie un tip de intervenţie al poliţiei 
com plet neadecvat situaţiilor de violenţă în familie. În acelaşi timp, 
femeile rome se pot confrunta şi cu atitudini discriminatorii din 
partea poliţiştilor, ca urmare a unui rasism instituţionalizat.1

Le dă un avertisment, foarte rar le dă amendă şi aia e... Ce 
să se întâmple? Nu face nimic nici Poliţia. Dacă aş fi poliţist, 
de la 11 noaptea nu aş mai da voie la nimeni să stea afară. 
Poliţia vine până la ei, le spune să nu mai facă gălăgie şi 
pleacă. (Femeie romă, 54 de ani)

Am apelat la poliţie, dar nu s‑au luat măsuri. Nu au făcut 
nimic. Veneau şi ziceau să se potolească că îi dau amendă şi 
plecau. Au zis că nu aveau ce să îi facă pentru că eram căsă‑
toriţi legitim. Am chemat Poliţia de mai multe ori şi nici măcar 
o măsură. Amenzi am mai primit, dar ce folos dacă certurile 
au continuat? (Femeie romă, 43 ani) 

Am constatat că în comunităţile mici, de la sat în special, unde 
toată lumea se cunoaşte cu toată lumea, lucrurile se complică şi mai 
tare. Din poveştile de viaţă ale femeilor rome şi nerome aflăm că 
există situaţii în care poliţiştii sunt apropiaţi ai agresorilor, copilă‑
rind în acelaşi sat sau mergând la aceeaşi şcoală. Puşi în faţa unor 
situaţii de violenţă, aceştia nu intervin, se prefac că nu văd şi nu 
aud nimic sau intervin pentru a media lucrurile, a le calma, şi nu 
pentru a‑l sancţiona pe agresor.

1 În întâlnirile publice organizate de Poliţia Capitalei în ultimii trei ani cu po‑
liţişti din Bucureşti şi organizaţii neguvernamentale din domeniul prevenirii şi 
combaterii violenţei împotriva femeilor, din partea cărora au participat şi autoarele 
acestui studiu, au fost prezentate în discuţii atitudini discriminatorii şi rasiste: 
„Aşa e la ei”, „Trebuie să intervină liderul comunităţii lor (bulibaşa)”, „Acum se 
ceartă, a doua zi se împacă”.
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Degeaba chemi poliţia… fugeam! La ce să chem poliţia – îl 
credea pe el, de ce să chem. Poliţia nu era ca acuma să ia oa‑
menii. Dacă dădeai o şpagă, puteai să omori femeia aia. Ştiam 
că vine beat şi fugeam. (Femeie romă, 50 de ani)

[am sesizat] Poliţia de la Oneşti, i‑am zis, dar nu avea ce 
să îi facă că îl cunoştea, femeia de la bilete îl cunoştea şi ea, 
i‑a zis să se dea de acolo. (Femeie romă, 22 de ani)

Dar aici nu mai poţi să suni la poliţie, să te gândeşti... Chiar 
dacă suni, nu se întâmplă nimic, suni degeaba. [...] La 112 – şi 
o zis „Sună la tine, la poliţie”. Am făcut, dar degeaba faci. 
Crede‑mă că degeaba faci. (Femeie romă, 37 de ani)

În lipsa unor măsuri eficiente de intervenţie a poliţiei în situaţi‑
ile de criză, care să le ofere siguranţă imediată victimelor, agresorii 
revin în domiciliul comun şi violenţa împotriva partenerelor se in‑
tensifică. Femeile care sunt agresate îşi dezvoltă propriile meca‑
nisme de supravieţuire în relaţia abuzivă şi renunţă să mai apeleze 
la Poliţie, fiind conştiente de lipsa măsurilor adecvate de interven‑
ţie din partea autorităţilor.

Da, am sunat o dată la poliţie şi mi‑a zis poliţia să fac o ce‑
rere, am făcut‑o şi au venit şi i‑a dat o amendă. I‑a dat amendă, 
după aceea m‑a întrebat de ce l‑am dus la poliţie şi iar m‑a 
luat la bătaie. Le‑am zis să nu‑i dea amendă... tot mie rău îmi 
făcea... am zis doar să‑l sperie... (Femeie romă, 41 de ani)

Pe Trompetului aveam un vecin, chema poliţia, poliţia îi 
dădea o amendă, îl lua la secţie şi venea acasă şi o luam de 
la capăt, nu îi pune o restricţie, nimic. Unele femei sună, cele 
care sunt mai şcolite şi nu au teamă aşa mare. Multe le e foarte 
frică, nu au curajul să sune. Şi dacă vie poliţia, spune că nu a 
fost nimic pentru că a doua zi o să fie şi mai rău. (Femeie ne‑
romă, 32 de ani)
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La Poliţie, da, am fost de atâtea ori. Eiii... Ce face Poliţia? 
Mă duceam cu toţi patru copiii la Poliţie la Filaret, mă puneau 
în dubă şi mă aduceau acasă. Îi ziceau că să se potloească, îi 
dădeau amenzi, nu le plătea, îl ameninţau. Odată ne‑au luat 
pe amândoi şi la întoarcere m‑a alergat cu pietre până acasă. 
Ziceau că, dacă nu bag divorţ, ei nu pot să intervină, decât 
dacă e crimă sau ceva. Am băgat şi divorţ şi m‑am dus cu 
hotărârea judecătorească şi greu am reuşit singură. (Femeie 
neromă, 50 ani)

Da, o venit în casă, peste mine, am început să ţip până a 
ajuns băietul meu, a luat sapa şi o fugit după el. L‑o fugărit. 
Şi am sunat şi la poliţie, la mine. Suni degeaba. Faci cerere 
mâine şi de acolo tot nimica nu se face. Dai un ban şi stai în 
faţă, ştii? (Femeie romă, 37 de ani)

Experienţele negative ale femeilor în relaţie cu intervenţia Poli‑
ţiei privind violenţa domestică trăită sau la care au fost martore 
consolidează neîncrederea în autorităţile publice. Două dintre fe‑
meile intervievate subliniază ineficienţa intervenţiei poliţiei şi fap‑
tul că în cele din urmă există cazuri în care femeile sunt ucise de 
parteneri, chiar dacă apelează la Poliţie.

Ne împăcăm de forţă majoră şi voi nu aţi făcut nimic şi nu 
mă mai duc la poliţie pentru că ştiu că nu face nimic. Şi el 
zicea „Ai văzut că nu mi‑a făcut nimic? Ce face poliţia? Ce 
îmi face mie poliţia că eşti nevastă‑mea?” Şi eu învăţasem 
lecţia, pregăteam actul de casă să vadă că eu sunt proprietara 
şi să intre în casă să stăm de vorbă. (Femeie romă, 50 de ani)

Am apelat eu – mama victimei – [la poliţie] de două ori, 
ea a mers cu mine, o declarat, o fost şi el, poliţia l‑a amendat, 
atât! Nu mi‑a dat număr de înregistrare. Ştia toată lumea [co‑
munitatea, poliţia, spitalele, DGASPC] că nu treceau vânătă‑
ile după ea şi apăreau altele. (Femeie neromă, 65 de ani)
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Se săturase poliţia de mine. Venea, îl lua, îi dădea avertis‑
ment, îi dădea amenzi şi îl lăsa, că să ne împăcăm. De multe 
ori nici nu mai voiau să vină poliţia, mă duceam la Capitală 
cu copilul după mine. (Femei romă, 50 de ani)

Câte cereri a avut la poliţie, doamnă, că i‑a dat foc şi de 
vie. Prima dată, anu’ trecut, i‑a dat foc de vie şi a scăpat‑o un 
băiat de‑al ei sau un frate de‑al ei. Câte cereri are la poliţie, 
nu se bagă poliţia între noi, că sunt soţ şi soţie, dă‑o în jude‑
cată, despărţiţi‑vă, atâta ştiu să spună. Până a omorât‑o de tot. 
(Femeie romă, 40 de ani)

Vom rezuma în cele ce urmează aspectele problematice identifi‑
cate în relaţie cu intervenţia Poliţiei în situaţiile de violenţă în familie:

‑  Solidaritatea masculină, generată de faptul că cei mai mulţi din‑
tre poliţişti sunt bărbaţi şi au tendinţa de a da crezare mai de‑
grabă genului similar, care este identificat şi ca fiind capul 
familiei; deci se creează o solidaritate şi în virtutea deţinerii de 
către ambii actori (poliţist – bărbat agresor, cap de familie) a unei 
poziţii de autoritate. Una dintre femeile rome intervievate sub‑
liniază inclusiv actele de corupţie ce pot avea loc între agresor şi 
poliţist: „Păi, o şpagă dacă dă… decât să‑mi dai amendă [agre‑
sorului] să meargă în buget, mai bine dă‑mi‑o mie” (Femeie 
romă, 40 de ani).

‑  Ineficienţa intervenţiei, corelată cu pedepsele mici şi lipsa ser‑
viciilor integrate pentru victimă şi agresor. Astfel, intervenţiile 
concretizate în amenzi sau avertismente sunt de multe ori mai 
problematice decât lipsa oricăriei forme de intervenţie în măsura 
în care victima şi agresorul continuă să locuiască împreună, ba 
chiar trebuie să gestioneze şi problema amenzii, adică o sancţiune 
ce se răsfrânge de cele mai multe ori şi asupra victimei şi copiilor 
şi nu‑l vizează doar pe agresor: „Nu, din cauză că am zis că sunt 
copiii. La poliţie îi dă amendă, nu o plă tim tot noi?” (Femeie 
romă, 30 de ani). Una dintre femeile nerome subliniază nedrep‑
tatea pe care o trăiesc femeile agresate în raport cu lipsa sancţio‑
nării agresiunii sau cu pedepsele prea mici pentru agresori: 
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Un pic să îi bage la beci. Nu pentru unul care fură o găină 
săracu’ de foame. Ăla fură o găină de foamea copiilor, şi pe 
ăla îl bagă la beci. Dar pe ăla care distruge femeia nu‑l bagă. 
Aici sunt întrebările. Sunt multe. […] Foarte nedrept... vii şi 
anchetezi mortul. Atunci, târziu, rămân pruncii ăştia fără 
mamă. De ce? Că nu îşi fac treaba. (Femeie romă, 40 de ani)

‑  Intervenţiile ezitante ale Poliţiei în virtutea asocierii familiei cu 
sfera privată, dar şi în virtutea înţelegerii printr‑o grilă tradiţi‑
onală a relaţiilor dintre soţi/parteneri/concubini – element ce 
intră în categoria normalizării violenţei în familie şi în genul 
de explicaţii „Acum se bat, acum se împacă”. Perspectiva ame‑
ninţărilor agresorilor devine reală atunci când nu există o inter‑
venţie imediată a Poliţiei, care să înlăture starea de pericol şi să 
le ofere siguranţă victimelor.

Cu biciul am fost bătută atunci şi am fost la poliţie. Am 
ajuns până la poartă la poliţie, şi el mi‑a zis aşa, m‑a ameninţat: 
„Dacă te duci la poliţie, când te‑ai întors, eu te‑am omorât”. Şi 
eu de frică nu m‑am mai dus. Am plecat de acolo, de la poarta 
poliţiei. Deci nu am mai zis nimic. (Femeie romă, 37 de ani)

‑  Lipsa intervenţiei Poliţiei atunci când a fost solicitată în repetate 
rânduri într‑un caz de violenţă domestică, precum şi asocierea 
violenţei domestice cu o problemă privată, ce ar trebui rezolvată 
în familie conduce la încrederea scăzută în Poliţie ca instituţie care 
ar fi în măsură să le ofere siguranţă imediată victimelor violenţei.

Pe timpuri… acum câţiva ani, când mergea mama şi făcea 
cerere împotriva lui tata, zicea că nu se bagă în familie. La 
vremea aia, când eram eu destul de mică, dar înţelegeam, şi 
ziceau pe vremea aia că „noi nu ne băgăm în familie, puteţi 
să lăsaţi cerere, dar noi...” Ăsta e caz pe care îl ştiu eu. Mergea 
mama, făcea cerere, spunea că‑i bătută, mergea vânăta… „Noi 
nu ne băgăm în familie.” Şi a avut atâtea cereri. (Femeie neromă, 
28 de ani)
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Contextul de viaţă precar în care trăiesc o parte dintre femeile 
rome şi nerome intervievate, aflate în dependenţă economică faţă 
de partener, reprezintă un motiv în plus ca, atunci când sunt agre‑
sate, să nu înregistreze plângere la poliţie. Deşi nu ştie să existe o 
lege care să le protejeze pe victimele violenţei domestice, una dintre 
femei arată prin răspunsul ei că se raportează la o lume în care 
agresorul ar fi pedepsit cu închisoarea pentru faptele sale, deci pre‑
feră să nu apeleze la Poliţie din teama de a nu rămâne singurul 
părinte care îi creşte pe copiii.

M‑a bătut ca lumea, dar aşa să chem poliţia... nu. Să‑l bag 
eu cu mâna mea la poliţie şi să rămână fata fără tată? Am stat 
despărţită de la el, aveam treabă, dar a zis mama aşa şi s‑a 
dus la poliţie... Acolo i‑a zis că eu trebuie să zic cu gura mea 
ce face soţul şi îl leagă. De exemplu, dacă eu mă duc acum la 
poliţie că mă bate, că mă înjură, că se ţine cu asta, că nu am 
trai cu el... pot să fac. Dar acum cum să mai fac? Cu doi copii...
Mâine‑poimâine ne dă mama afară din casă, mai ştii... În mod 
normal fata trebuie să stea la soacră, la mama băietului. 
(Femeie romă, 21 de ani)

Experienţele femeilor întăresc ideea că violenţa în familie este o 
problemă privată şi ilustrează lipsa serviciilor adecvate pentru vic‑
timele violenţei domestice. Două dintre interviuri ilustrează pro‑
blema lipsei adăposturilor pentru victime, cât şi teama martorilor 
de a interveni în cazurile de violenţă domestică.

Abia îl născusem pe cel mai mare, era încă mic. Când m‑a 
bătut, m‑a alungat din casă, era iarnă, copilul era mic şi am 
întrebat la cine să mă duc, mai ales unde să stau noaptea. Şi 
am sărit gardul, am luat o pătură de pe pat, am înfăşat copilul 
ca să nu îi fie frig şi am sărit în spate, unde aveam o grădină, 
dar nu era a noastră, era a vecinei... Şi m‑am băgat într‑o glugă 
cu ciocane şi am stat acolo până dimineaţa. (Femeie romă, 41 
de ani)
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Asta da, mai fuge femeia de acasă, că mai se ascunde, mai 
este altă persoană la vale, tot aşa, e bătută, e fugărită, că e 
iarnă, că e zăpadă, ea doarme săraca pe drumuri, pe străzi. 
Dacă pot să o aduc, ca să nu o vadă altcineva, să o pârască că 
e la mine, să nu vină să îmi spargă mie geamurile, aş putea 
să fac un bine să o aduc, dar dacă mă vede cineva, nu pot să 
o aduc. (Femeie romă, 40 de ani)

Familia rămâne instituţia la care apelează femeile atunci când 
se confruntă cu violenţă în cuplu, fiind o modalitate de a se des‑
cărca emoţional sau de a găsi adăpost şi înţelegere, şi nu neapărat 
de a solicita intervenţie din partea lor, uneori chiar familia fiind 
cea care consolidează percepţia că violenţa domestică rămâne o 
problemă privată.

Cu mama. Eu cu mama. Eu una cu mama vorbesc. Nu 
chiar toate, toate, dar majoritatea i le spun lu’ mama. Nu ştiu 
celelalte. Nu ştiu, unele ţin, unele se ascund, de exemplu: nu 
o mai bag şi pe mama în probleme sau nu mai bag şi pe tata, 
dar cu tata niciodată, cu mama cel mai mult. Eu cu mama mă 
sfătui. Nu prea multe, nu pot să îi spun „Da, mamă, uite m‑a 
bătut azi”, că se supără şi ea şi ce zic: „Lasă, trece şi asta”. 
(Femeie romă, 30 de ani)

Merg la părinţi… Lor le spun. Să ştiţi că în general se feresc. 
Toată lumea. Chiar şi dacă eşti victimă, dacă te‑a bătut, să nu 
ştie lumea. Eu zic că doare mai tare când te bârfeşte lumea. 
Când auzi pe cineva „A bătut‑o bărbatu‑su” şi o arată cu de‑
getul. Preferă să nu se ştie. (Femeie neromă, 28 de ani)

Da, erau fraţii care veneau, ai ei, că eram în ogradă cu toţii, 
dar nu puteau să se bage, din cauza că spuneau: mă bat, mă 
împac, nu trebuie să vă băgaţi voi, că aşa suntem noi, femeile, 
trebuie să mai şi suferim, nu? Aşa e concepţia mea. Nu ştiu 
cum e la altul. (Femeie romă, 30 de ani)
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Poveştile de viaţă ale femeilor rome şi nerome din Valea Seacă 
(Bacău) şi Ferentari (Bucureşti) ilustrează existenţa neîncrederii 
acestora în autorităţi, care NU sunt văzute ca posibil ajutor eficient 
în situaţiile de violenţă, familia extinsă sau comunitatea fiind acto‑
rii la care apelează femeile intervievate atunci când se confruntă cu 
violenţă domestică.

3.5  Cine ar trebui să intervină în cazurile de  
violenţă în familie? Recomandări din partea 
femeilor rome şi nerome intervievate

Femeile rome şi nerome semnalează în interviurile lor disfunc‑
ţionalităţiile pe care le resimt la nivelul intervenţiei autorităţilor, 
precum şi limitările legislative existente în cazurile de violenţă în 
familie. Soluţiile propuse de intervievate pentru limitarea fenome‑
nului violenţei în familie/împotriva femeilor sunt direct corelate 
cu aceste disfuncţionalităţi:

‑  „să vorbească şi cu vecinii”, „să pună restricţie”, „să nu îi ia 
copiii”, „să impună restricţia chiar dacă ea nu vrea” – privatita‑
tea familiei care face dificilă rapotarea agresiunii de către vic‑
tima aflată oricum într‑o situaţie de vulnerabilitate;

‑  „să îl ducă la puşcărie – să fie pedepsele mai mari. Ajungea ea 
să ia un cuţit să se apere.” – înăsprirea pedepselor, ce poate avea 
şi un caracter preventiv susbstanţial având în vedere că mulţi 
dintre agresori repetă faptele pentru că ştiu că vor primi even‑
tual doar o amendă1;

‑  Centre pentru femei, „de multe ori nu au unde să meargă”, „să 
le primească cu copiii, de multe ori nu pleacă din cauza asta”, 
„la centre te primesc decât dacă eşti foarte bătută şi condiţiile 
sunt proaste” – servicii pentru victime, adăposturi, astfel încât 
acestea să nu fie obligate să locuiască cu un agresor pe care l‑au 
sesizat la Poliţie şi care poate deveni astfel şi mai agresiv;

1 Desigur, ne referim aici la situaţiile identificate în interviuri, şi nu la legislaţia 
în domeniu, care se pare că nu este chiar implementată în practică.
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‑ Pentru agresori – psiholog – servicii pentru agresori.
‑  „Să fie protejate mamele cu copii, am fost şi eu la un centru pe 

la policlinica Vitan, eu aveam nevoie de avocat. Eu am vrut să 
fug să nu ne mai vadă. Nu se implică nimeni. Când se ajunge 
la crimă, atunci intervine poliţia. M‑a ajutat fundaţia aia, ne 
dădea mâncare. Şi consilierele de acolo care mi‑au deschis min‑
tea ce să fac. Şi mâncarea, mâncam toţi” – asistenţă juridică 
pentru victime.

Vom reda în cele ce urmează recomandările formulate de feme‑
ile rome şi nerome din comuna Valea Seacă (judeţul Bacău) şi car‑
tierul Ferentari (Bucureşti), care au participat la realizarea cerce tării, 
şi la cine ar trebui să apeleze victimele violenţei în familie din per‑
spectiva lor: 

Un psiholog… dacă ajungi să fii atât de stresată. Sunt femei 
care se trezesc din somn de frică. Cine ştie cât sunt de afec‑
tate… poate le‑ar ajuta, dar… cel mai bine cred că, în astfel 
de situaţii… e să pleci. Şi să ştii că acolo unde pleci eşti sigură. 
Nu vine, nu poate veni să te lovească. Sau să i se interzică, o 
perioadă, să se apropie de tine… dacă e aşa de violent. (Fe‑
meie neromă, 28 de ani)

La Poliţie. Ori la ambulanţă. Să dai o declaraţie în care să 
spui ce s‑a întâmplat. (Femeie romă, 22 de ani)

Eu cred că ar trebui să se ducă la poliţie cu martori. Dar şi 
poliţia de la noi… acum, dacă vine cineva peste mine şi mă 
duc la poliţie şi spun, ei sunt mână în mână cu poliţia, nu fac 
dreptate aici la noi. (Femeie romă, 32 de ani)

[statul] să dea o lege şi pentru noi, femeile. (Femeie neromă, 
37 de ani)

Să acorde mai multă atenţie la femei, şi nu numai la băr‑
baţi. Şi în stat, şi în politică, o femeie este mai descriminată 
decât un bărbat. (Femeie neromă, 46 de ani)
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Păi, la altcineva la cine decât la poliţie? Noi aşa ştim, nu? 
Primul ajutor e poliţia şi al doilea e salvarea, când mă ia leşinată, 
unde să mai apeleze? Trebuie să intervină, nu? Când intervii, 
când mă vezi moartă, vii atunci? Dacă eu fac o cerere, două, trei, 
şi nu luaţi în seamă, cum fac? (Femeie romă, 40 de ani)

[Autorităţile] să ia cât mai multe măsuri. Să se implice mult 
mai mult ca acum. Pentru că nu se vad rezultate, eu n‑am văzut 
nimic. […] Că nu li se pare ceva grav. (Femeie romă 2, 37 de ani)

Mă duceam la poliţie, îl ţinea o zi, după care îl primeam în 
casă. Dar dacă ar fi o lege, cum este în afară, să îi pună brăţară, 
nu ar mai fi făcut aşa. […] Eu am avut sprijin, sunt unele femei 
slabe. Şi agresorii au o putere, te domină psihologic. Dacă aş 
putea, legile astea să se schimbe, să îi amendeze drastic pen‑
tru o simplă ameninţare, să fie monitorizaţi, să nu zică poliţia 
„Hai, lasă, că vă împăcaţi”. (Femeie romă, 50 de ani)

[Agresorii să fie] sancţionaţi de poliţie. Normal, măcar pe‑
deapsă. Că, dacă dai o amendă pentru care munceşti din greu 
să plăteşti, a doua oara nu mai repeţi. Eu aşa ştiu. (Femeie 
romă, 40 de ani)

Am putea spune, aşadar, că avem de‑a face cu un paradox, şi 
anume accentul pus pe privatitate când vine vorba de violenţă şi 
ceea ce am numit ermetizarea violenţei în familie, iar pe de altă 
parte, critica dură adusă intervenţiei ineficiente a autorităţilor. Însă 
acest paradox nu face altceva decât să pună în evidenţă încă o dată 
situaţia extrem de vulnerabilă în care se află victimele violenţei, care 
sunt, pe de o parte, constrânse social să ascundă violenţa, iar, pe de 
altă parte, atunci când au curajul să apeleze la autorităţi (de obicei în 
cazurile de violenţă extremă şi când ajung să se teamă pentru viaţa 
lor sau a copiilor), se confruntă cu intervenţii ce le vulnerabilizează 
şi mai mult. Cu toate acestea, nevoia acută de intervenţie este pusă 
bine în evidenţă de către o intervievată, care, întrebată fiind cine ar 
trebui să intervină, face trimitere la instituţia Preşedintelui, asociată 
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de aceasta cu cea mai mare autoritate în stat: „Implicarea autorită‑
ţilor – la cel mai înalt rang – preşedintele”. Aşadar, avem aici un 
semnal de alarmă extrem de clar ce atrage atenţia asupra faptului 
că femeile resimt nevoia ca violenţa în familie să fie tratată cu cea 
mai mare seriozitate şi să fie preocuparea persoanelor care, în vir‑
tutea funcţiilor, au cea mai mare autoritate în stat.

Ajutorul potrivit în momentul potrivit rupe lanţul violenţei. Este 
bine ştiut faptul că fenomenul violenţei împotriva femeilor e unul 
extrem de complex, iar de cele mai multe ori intervenţia este dificilă 
tocmai în virtutea acestui fapt. De aceea, noile tehnici de combatere a 
violenţei aduc în prim‑plan asistenţă personalizată, intervenţii mode‑
late în funcţie de particularităţile fiecărui caz în parte etc. Din păcate, 
în România suntem departe de astfel de practici în măsura în care ne 
confruntăm cu probleme ce ţin de o lipsă acută a serviciilor pentru 
victime, dar şi pentru agesori, dar şi cu o legislaţie deficitară. În con‑
traponderea acestor aspecte, vom prezenta mai jos un fragment 
dintr‑un interviu ce pune în evidenţă foarte bine ce poate însemna 
pentru o femeie victimă a violenţei accesul la minime servicii şi cum 
diverse formule de sprijin au impact real în viaţa victimelor.

Era o fundaţie, ceva, şi acolo mă duceam, Fuc parcă se nu‑
mea, pe la Pieptănari. A găsit‑o fii’miu. Şi am găsit o asistentă 
care m‑a ajutat, care mi‑a deschis mintea. Că eu eram acasă, 
erau copiii mici, trebuia să am grijă de ei şi trebuia să stau să 
îndur… A aflat unul din băieţi, s‑a dus fără să îmi spună. 
A venit acasă să vadă şi făceau un fel de consiliere cu mamele. 
Că trebuie să mă angajez, cu avocaţi, cu ce acte să fac… 
Aveam bază materială, aveam forţă, ieşeam în lume, aveam 
contacte, nu mai stăteam doar la mâna lui să ne tortureze, să 
ne ţină ca pe sclavi. (Femeie neromă, 50 de ani)

Desigur una dintre temele pe care le‑am urmărit pe parcursul 
interviurilor a fost cea care aduce în prim‑plan relaţia gen–etnie. 
Cum era de aşteptat, mai ales având în vedere că interviurile au fost 
făcute cu femei rome şi nerome, dar şi în virtutea melanjului etnic 
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ce caracterizează aria geografică în care am făcut munca de teren 
(Ferentari, Valea Seacă), etnia apare ca variabilă în interviurile re‑
alizate în două mari ipostaze: 1. ca manifestare a internalizării iden‑
tităţii şi delimitare faţă de celălat („Eu sunt ţigancă, ea e româncă”); 
„L‑am spălat pe bărbatul meu pe picioare, că aşa e la noi, la ţigani, 
aşa avem noi respectul; „şi o doamnă bătrână româncă şi ţinea la 
mine.”; 2. ca formulă explicativă asociată cu prejudecăţi şi stereoti‑
puri ataşate etnicilor romi şi tradiţiilor acestora „Cei de etnie romă 
aşa sunt, cei de etnie romă au chestia asta în sânge – dacă nu îmi 
bat nevasta, nu sunt bărbat. O familie de spoitori – femeia aia era 
bătută, alerga pe stradă cu copiii. Ei sunt învăţai de mici... el aduce 
banii, ea se supune – are drept de viaţă şi de moarte asupra ei” –
(Femeie neromă, 32 de ani).

Cu toate acestea, o altă identitate pare a fi infinit mai relavantă, 
cel puţin pentru comunitatea din Ferentari, una care transcende 
etnia şi care poate fi asociată cu ceea ce în volumul Comunităţi 
ascunse. Ferentari este prezentat sub numele de identitatea de 
„ghetto‑ist”1, care este o combinaţie între marginalitate, sărăcie, dis‑
criminare, vulnerabilitate. Este o indentitate care în fapt se constru‑
ieşte mai ales în jurul clasei şi care în interviurile făcute în Ferentari 
este consolidată de solidaritatea dezvoltată în jurul genului. Altfel, 
atât din poveştile relatate în cadrul întâlnirilor faţă în faţă, cât mai 
ales din observaţia participativă din teren se desprinde o formă de 
solidaritate ce se manifestă între femeile victime ale violenţei în 
virtutea empatiei generate de experienţele comune traumatice. 
Chiar dacă sunt reţinute în a vorbi cu „străinii” despre situaţiile de 
violenţă existente în alte familii, în discuţiile informale poţi afla că 
„uite şi pe ea o bate bărbatul”, „fugea la mine când o bătea” „noi 
mai ne povestim, mai te încurajezi, mai te învăţăm. Ne ajutăm, nu 
cu toate, dar îşi mai spune fiecare problemele”, „Eu să ştiu pe cineva 
ca mine din tot sufletul mi‑aş dori să o ajut.”

Ascunderea violenţei ca strategie de acces la resurse în famili‑
ile foarte sărace. Un alt aspect pe care îl considerăm deosebit de 

1 Florin Botonogu (coord.), Comunităţi ascunse. Ferentari (Hidden Communi‑
ties. Ferentari), Expert Publishing House, 2006, p. 29.
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important şi care a rezultat din cercetare este cel care ţine de contexte 
specifice care potenţează ascunderea violenţei în familie şi împotriva 
femeilor. Avem în vedere aici familiile care trăiesc în condiţii extrem 
de precare, care sunt dependente de ajutorul autorităţilor (locu inţe 
sociale, ajutor pentru chirie etc.). Astfel, am observat o reticenţă ridi‑
cată în a vorbi despre violenţa din propriile familii (cu toate că infor‑
maţiile primite de la vecini, autorităţi, cunoscuţi confirmau existenţa 
acestei probleme) în măsura în care femeile semnifică acest act ca un 
factor de risc în accesarea diverselor beneficii sociale ce sunt vitale 
pentru familie. Avem de‑a face în fapt cu dezvoltarea unei strategii 
de cosmetizare a familiei („noi muncim, copiii merg la şcoală, nu 
avem probleme cu violenţa”) pentru accesarea unor resurse, strategie 
dezvoltată şi susţinută cu tărie chiar de femeile victime ale violenţei 
care fac parte din aceste familii şi care vor vorbi sau raporta extrem 
de greu abuzurile la care sunt supuse pentru că asta înseamnă pentru 
ele expunerea întregii familii. 

Precaritatea locuirii, vulnerabilitatea şi dependenţa de autorităţi, 
stigmatul sărăciei fac ca violenţa să fie ascunsă şi mai mult – inter‑
secţionalitate clasă–gen. Între recunoaşterea agresiunilor din familie 
şi protejarea familiei, la care adăugăm nevoia de a da bine în faţa auto‑
rităţilor pentru a primi sprijin – strategia este de a nega vehement 
existenţa unor probleme legate de violenţă în familie. Povestea prinde 
însă alt contur când în paralel cu această strategie o regăsim pe aceea 
care aduce în discuţie condamnarea vehementă a violenţei existente 
„la alţii” şi nevoia acută ca femeile să fie protejate. 



Capitolul 4 
Perspectiva autorităţilor publice 
privind intervenţia în cazurile  
de violenţă împotriva femeilor

Vom prezenta în cele ce urmează ideile principale desprinse din 
interviurile cu autorităţile, conturate în jurul întrebărilor prezentate 
în ghidul de interviu anexat acestui raport. Aşa cum rezultă din 
ghid, punctele centrale ale discuţiei au ţinut de percepţii cu privire 
la violenţă (cauze, grupuri vulnerabile), identificarea procedurilor, 
puncte forte şi puncte slabe ale ordinului de protecţie, sesizarea din 
oficiu, retragerea plângerii, colaborarea cu alte instituţii, nevoi şi 
posibile soluţii. Prin interviurile cu reprezentanţi ai autorităţilor 
ne‑am propus să identificăm şi punctele forte, şi punctele slabe ale 
ordinului de interdicţie emis de poliţişti de la constatarea faptei, 
măsură de siguranţă care nu există în prezent în legislaţia româ‑
nească, dar care este prevăzută de Convenţia de la Istanbul şi care 
a reprezentat una dintre cerinţele principale ale organizaţiilor negu‑
vernamentale în acţiunile lor de advocacy.
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4.1  Percepţii cu privire la violenţa împotriva  
femeilor – internalizarea „rigidă”  
a discursului corect politic

Grila de interviu a fost prevăzută cu întrebări legate de factori 
ce determină apariţia violenţei, grupuri vulnerabile, particularităţi 
culturale în manifestarea violenţei. Ne‑am dorit să identificăm în‑
ţelegerea fenomenului de către diverşi actori cu rol de prevenire 
şi combatere a unor astfel de situaţii, pornind de la premisa legi‑
timă că există o serie de stereotipuri şi prejudecăţi atât legate de 
fenomenul violenţei, cât şi de diverse grupuri/categorii etnice (ne 
referim aici în special la minoritatea romă) care au impact în ceea 
ce priveşte semnificarea fenomenului şi, în consecinţă, intervenţia 
în astfel de cazuri. Imaginile exotice de reprezentare a femeilor 
rome sunt prezente în societatea românească şi perpetuate la nivel 
instituţional şi prin mass‑media1, consolidând prejdecăţile despre 
femeile rome. Sondajul „Percepţii şi atitudini privind discrimina‑
rea în România”, publicat în anul 2012 de Consiliul Naţional pen‑
tru Combaterea Discriminării, arată că 15% dintre români s‑ar simţi 
foarte puţin/deloc confortabil în preajma unei persoane de etnie 
romă, 43% dintre respondenţi au o părere proastă şi foarte proastă 
despre romi, iar primele trei defecte asociate acestora sunt: leneşi, 
agresivi şi necinstiţi.2 

Rezultatele cercetării aduc în discuţie următorele aspecte, despre 
care considerăm că merită investigate în detaliu în cercetări ulteri‑
oare. Rămâne dominantă ideea că violenţa este generată de factori 
clar identificabili şi mai degrabă externi, cum ar fi consumul ex‑
cesiv de alcool, lipsa educaţiei, sărăcia. Se perpetuează astfel ideea 
conform căreia violenţa este un fenomen care poate fi izolat în anu‑
mite spaţii şi cu care se confruntă anumite categorii de persoane, mai 
degrabă marginale. Însă în paralel cu acest discurs am identificat şi 

1 Gheorghe, Carmen, h.arta. 2010, Priveşte‑mă aşa cum sunt. Cuvinte şi imagini 
ale femeilor rome, American Cultural Center, Timişoara – Bucureşti.

2 CNCD, 2012, Sondajul „Percepţii şi atitudini privind discriminarea în Româ‑
nia”, realizat de TNS CSOP România în perioada decembrie 2011‑ianuarie 2012.
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conştientizarea unor aspecte ce ţin de „educaţie” în sens de modele 
culturale de relaţionare între genuri, modele în care raporturile de 
putere potenţează violenţa, fapt ce reprezintă un important pas 
înainte în înţelegerea fenomenului violenţei.

Condiţionare socială – violenţa este normalitate – am făcut 
o alegere, mergem cu ea pâna la capăt; rezolvarea probleme‑
lor în familie, evită să facă publică situaţia problematică în 
familie – asta duce frecvent la retragerea plângerilor. Am avut 
situaţii de 15 apeluri la 112 şi plângeri retrase şi se ajunge la 
tăiat picioarele cu cuterul sau omor. (Procuror)

Marea majoritate a cazurilor, 99% din totalul cazurilor care 
ajung aici sunt pe fondul consumului de alcool. (Reprezen‑
tantă 1 DGASPC)

Abandonul şcolar, consumul excesiv de alcool, gradul de 
cultură, trăit în concubinaj, faţă de actul de căsătorie, care 
dezvoltă o latură de unitate a familiei. [...] Cei doi se ceartă, 
probabil pe fondul consumului de alcool, se sună la 112, se 
deplasează şi se discută. (Poliţist 2)

Gelozia extremă. […] Cauzele eu zic că sunt familia de 
origine. (Reprezentantă 2, DGASPC) 

Lipsa banilor, care duce la un nivel de stres. Abilităţi re‑
duse… abilităţi scăzute mai bine zis de a face faţă stresului. 
Teama legată de ziua de mâine. Sunt multe. (Reprezentantă 
3, DGASPC)

Dacă principalele cauze identificate de reprezentanţii autorită‑
ţilor publice sunt consumul de alcool, nivelul de educaţie, starea de 
precaritate economică, precum şi modelul familiei de origine, în 
interviurile realizate sunt surprinse şi aspecte legate de învinovă‑
ţirea victimei, rolul victimei în relaţie cu agresorul.
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Da, cum au zis şi colegele mele – şi gura lor. Şi după o zi 
de muncă, da? De la pădure sau aşa, băut că acolo i se dă şi 
băutură, ea începe cu gura mare şi atuncea... poc‑poc. Şi con‑
sideră că sunt obligaţi să le aducă bani. Ei să aducă, ei să facă, 
ei... Lipsa educaţiei. Mediul în care creşti. […] De cele mai 
multe ori vin din familii unde a existat violenţă domestică. 
(Reprezentantă 4, DGASPC)

Probleme de comunicare şi relaţionare şi aşteptarea doar 
din partea celuilalt de a întreţine, e vorba de structura fami‑
liei, ierarhia familiei. (Reprezentantă 3, DGASPC Bacău)

Blamarea victimei este unul dintre obstacolele principale cu care 
se confruntă femeile atunci când vor să iasă dintr‑o relaţie abuzivă, 
alături de normele patriarhale privind acceptarea violenţei ca o pro‑
blemă privată. Atunci când există prejudecăţi în rândul reprezentaţi‑
lor autorităţilor publice cu privire la victimele violenţei în familie, se 
pot manifesta în relaţie cu beneficiarele serviciilor sau în felul în care 
aceste autorităţi intervin sau nu în cazul de violenţă. Blamarea victi‑
mei de către reprezentanţi ai autorităţilor, prin argumente care sunt 
folosite şi de agresori („Da, cum au zis şi colegele mele – şi gura lor. 
[…] Ea începe cu gura mare şi atuncea.. poc‑poc”), nu fac decât să 
„ofere tacit susţinere dominaţiei masculine şi control asupra femeilor”1.

Reprezentanţii autorităţilor publice locale identifică drept cauze 
şi acceptarea violenţei pe baza modelului cultural învăţat şi văzut 
în familie, totodată aducând în discuţie şi faptul că existenţa unui 
model de respingere a violenţei în familie din partea mamei conso‑
lidează ideea de reuşită şi oferă un exemplu copiiilor pentru un 
viitor alternativ, fără violenţă.

Şi mama a stat, da? Femeia a stat, mama a stat, înseamnă 
că şi eu trebuie să stau. Iar unde mama a divorţat şi fata a 

1 Maynard, Mary, 1985, „The response of social workers to domestic violence”, 
în Pahl, Jan (ed.), Private Violence and Public Policy. The needs of battered women 
and the response of the public services, Routledge, 2016, p. 137.
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ajuns femeie şi a fost expusă, a intrat într‑o relaţie similară, a 
avut puterea… „Mama a plecat, a divorţat, deci…” Nimeni 
nu e constrâns sau forţat să rămână să ia bătaie într‑un cuplu, 
în familie. (Reprezentantă 2, DGASPC)

E un cumul de factori, nu este o singură cauză. Porneşte 
odată de la structura de personalitate a fiecăruia, modelele pe 
care le au din punct de vedere al dinamicii familiale, de felul 
în care relaţionează şi rezolvă probleme în cuplu, de comuni‑
care, de un stil de adresabilitate, de modul în care îşi împart 
sarcinile sau nu şi le împart în familie, de faptul că în ciclul 
vieţii de familie se modifică nişte lucruri care presupun adap‑
tare la schimbare. (Reprezentantă 3, DGASPC)

Tot în raport cu modele culturale, persistă în mod clar stereoti‑
purile şi prejudecăţile legate de etnia romă, însă ele sunt mai degrabă 
„lăsate să se înţeleagă”, şi nu afirmate în mod direct, în virtutea in‑
ternalizării unor mecanisme ce ţin de corectitudinea politică. Am 
avut în acest sens experienţe în care adresarea unor întrebări legate 
de paticularităţi etnice în înţelegerea violenţei împotriva femeilor 
a fost întâmpinată cu formule standard de corectitudine politică – 
„nu putem vorbi despre asta”, „nu se face discriminare pe categorii 
sociale”, „întrebarea este greşită”, chiar dacă în relaţia „de încre‑
dere” stablită cu intevievatoarea „majoritară” elementele de limbaj 
mimico‑gestual transmiteau mai degrabă mesajul „ştim că romii…, 
dar nu putem vorbi despre asta într‑un interviu oficial”. 

Două aspecte merită reţinute dintr‑o astfel de semnificare a rea‑
lităţii: 1. cel puţin în interviurile realizate cu reprezentanţi ai auto‑
rităţilor (Poliţie, DGASMB, DGASPC Bacău) putem vorbi de o 
conştientizare, chiar şi incipientă şi nestructurată, a faptului că re‑
feririle entice trebuie tratate cu atenţie: „Nu ştiu dacă ştia… Dar ea 
nu a avut nicio reţinere, a zis că sunt ţigancă. Dar la noi nu contează 
asta, religia, etnia” (Asistentă socială, DGASPC Bacău); 2. acest fapt 
se poate uşor transforma într‑un paravan, mascând atitudinile ra‑
siste din sistem în măsura în care această conştientizare incipientă 
nu este consolidată prin integrarea de argumente, ce se poate face 
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prin formarea judecătorilor, procurorilor, poliţiştilor, avocaţilor, 
asistenţilor sociali în aria problematicii nediscriminării.

Cu toate acestea, în rândul reprezentanţilor autorităţilor locale 
există prejudecăţi rasiste ce au fost afirmate fără reţinere, ceea ce ne 
arată că femeile rome care doresc să apeleze la serviciile de asistenţă 
socială pentru situaţii de violenţă se lovesc de atitudini discrimina‑
torii din partea autorităţilor locale.1 Lipsa veniturilor şi a resurselor 
în gospodărie nu este asociată cu excluziunea socială, ci cu „como‑
ditatea” în cazul minorităţii rome din comunitate.

În primul rând, ne lovim de problemele celor de etnie 
romă. Ei sunt foarte mulţi, nu sunt educaţi cum trebuie şi de 
aici şi… Bine, ei au şi conceptual ăsta că ei au drepturi şi nu 
au şi obligaţii. Şi atunci chiar intervin problemele. Încerci să 
le explicit că au şi obligaţii. (Asistentă socială, Valea Seacă, 
interviu realizat în septembrie 2012)

În primul rând, cred că este vorba de lipsurile materiale şi 
aici mă refer mai mult la comunitatea de romi pentru că ei nu 
au fost obişnuiţi să aibe în curte şi o pasăre, şi un animal, cum 
au ceilalţi. Deci având o… o ceva în curte, ar putea să îi ajute 
în gospodărie. Bine, că ar trebui să aibe grijă de acel animal, 
dar e mult mai comod să vii să ceri decât să faci ceva efectiv, 
să munceşti pentru ceva… E mult mai simplu, vii şi ceri 
pentru ajutor.” (Asistentă socială, Valea Seacă, interviu rea‑
lizat în septembrie 2012)

În 2013, 20% dintre români considerau că trăsătura ce îi caracte‑
rizează pe romi este că sunt hoţi/infractori, urmată de 11% dintre 
români care îi cred leneşi, dezinteresaţi, indiferenţi şi 8% dintre 
români având prejudecata că romii sunt caracterizaţi de incultură/

1 Interviul cu reprezentanta Serviciului de Asistenţă Socială din Valea Seacă 
face parte din cercetarea realizată în perioada 2012‑2013 pentru teza „Violenţa împo‑
triva femeilor. Relaţii de putere între femei şi bărbaţi în comunitatea cu romi din 
Valea Seacă”, susţinută public în aprilie 2014.
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lipsă de educaţie.1 Acelaşi sondaj ne arată că 74% dintre respondenţi 
nu ar vota o persoană de etnie romă în funcţia de consilier local şi 
80% nu ar vota o persoană de etnie romă pentru funcţia de Preşe‑
dinte al României. Aceste date evidenţiează faptul că distanţa soci‑
ală între persoanele majoritare şi persoanele de etnie romă este 
mare: 58% dintre români nu ar accepta ca un rom să le fie rudă şi 
55% nu ar accepta să le fie prieten.2 Aceste prejudecăţi şi atitudini 
discriminatorii surprinse de sondajele de opinie pot fi întâlnite şi 
în rândul autorităţilor publice şi se transpun în bariere privind acce‑
sarea anumitor tipuri de servicii.

4.2  Colaborarea deficitară  
între autorităţile responsabile

 Interviurile realizate cu reprezentanţi ai autorităţilor publice 
centrale şi locale, precum şi cu profesionişti implicaţi în prevenirea 
şi combaterea violenţei împotriva femeilor ilustrează diferite blocaje 
existente în relaţia dintre aceştia în privinţa responsabilităţilor ce le 
revin. Implementarea deficitară a legislaţiei existente şi a respon‑
sabilităţilor ce decurg din această legislaţie de către diferiţi repre‑
zentanţi ai autorităţilor publice consolidează obstacolele pe care le 
întâmpină victimele violenţei. Suprapunerea sarcinilor în diferite 
domenii de activitate, precum şi percepţiile conservatoare că vio‑
lenţa în familie este o problemă privată contribuie la marginalizarea 
implicării acestora în rezolvarea cazurilor de violenţă sesizate.

4.2.1 Poliţişti – avocaţi – procurori – judecători: competi‑
ţie, pasarea responsabilităţii. Interviurile cu reprezentanţi ai 
autorităţilor pun în evidenţă mai degrabă o relaţie tensionată între 
actorii implicaţi în soluţionarea cazurilor de violenţă împotriva 

1 CNCD, 2013, Sondaj „Percepţii şi atitudini privind discriminarea”, realizat 
de IRES în perioada 25 Octombrie – 16 Noiembrie 2013, disponibil la adresa: 
http://www.ires.com.ro/uploads/articole/ires_cncd_perceptii‑si‑atitudini‑pri‑
vind‑discriminarea‑2013.pdf. 

2 IbIdem.
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femeilor, şi nu, cum poate ne‑am fi aşteptat, un efort comun şi o 
muncă în echipă. Se desprind, astfel, suspiciuni variate legate de 
felul în care „ceilalţi” actori nu îşi îndeplinesc atribuţiile, fapt ce 
face deficitară intervenţia:
à Avocaţii sunt rezervaţi în raport cu felul în care poliţiştii şi 

procurorii facilitează accesul victimelor la actul de justiţie

Autorităţile încearcă prin orice mijloace să îndepărteze 
persoanele de actul de justiţie – Poliţie şi Parchet. Este poli‑
tica lor, pentru că au foarte multe dosare, ar putea fi o expli‑
caţie. (Avocat)

Drumul nefericit al hârtiilor – victima sună la 112, poliţiş‑
tii dictează declaraţia, se înregistrează declaraţia – poliţişii nu 
îndrumă victima să facă plângere prealabilă care să conducă 
la dosar penal. De asta se prevalează Poliţia şi nu fac dosare 
penale. Dau numere administrative care sunt total ilegale ca 
să nu se înregistreze cu lucrări pe care trebuie să le soluţio‑
neze. Nu este bine să ai dosare nesoluţionate. Dacă se înre‑
gistrează la Parchet, sunt mai controlaţi, au deja dosarul şi 
trebuie să îl soluţioneze. (Avocat)

à Relaţia tensionată dintre poliţişti şi procurori/judecători în 
măsura în care probele colectate şi propunerile acestora nu se con‑
cretizează în sancţiuni clare pentru agresori

Sentimentul poliţiei că lucrează degeaba, că agresorii nu 
păţesc nimic şi ei ştiu asta. (Poliţist 1)

Soluţia de clasare a procurorului – procurorul propune 
renunţarea la urmărirea penală (discrepanţă mare între pa‑
gubă şi faptă); nu există interes public – strangulare, violenţă 
demonstrată; se consideră vinovat, dar social nu se justifică 
urmărirea cauzei! În cazurile de violenţă împotriva femeilor 
sunt aproape 100% astfel de verdicte, atunci când nu sunt 
cazuri foarte grave. (Avocat)
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à Suspiciunea ce planează asupra avocaţilor din prisma fap‑
tului că ei sunt motivaţi de avantaje materiale şi direcţionează 
clienţii către acţiuni (cum ar fi emiterea unui ordin de protecţie ca 
preconstituire de probă pentru un viitor divorţ) ce nu sunt în mod 
necesar justificate din prisma actului de justiţie

Considerăm că această tensiune este potenţată şi de faptul că 
intervenţiile în situaţiile de violenţă în familie pot fi extrem de com‑
plicate în măsura în care nu există o înţelegere complexă a ceea ce 
ar trebui să însemne o intervenţie integrată în asemenea cazuri. Astfel 
apare, desigur, riscul de a plasa dificultăţile resimţite în responsa‑
bilitatea altor actori sau de a le pune pe seama legislaţiei necores‑
punzătoare, dar şi de cantonare într‑o stare de lucru ce se repercutează 
în esenţă mai ales asupra victimelor, fapt ce este susţinut şi de po‑
ziţia foarte critică la adresa sistemului de justiţie, exprimată de unul 
dintre avocaţii intervievaţi: 

Organele de urmărire penală descurajează la tot pasul vic‑
timele. Avocaţii nu mai pot discuta cu procurorii, poţi depune 
doar hârtii, cu poliţiştii mai ai un telefon. Explicaţia? Îndepăr‑
tarea justiţiabilului de actul de justiţie. Parchetele – filtre efi‑
ciente pentru a nu se ajunge în instanţă. (Avocat)

4.2.2 DGASPC şi relaţia cu celelalte autorităţi responsa‑
bile la nivel central şi local

Violenţa împotriva femeilor continuă să rămână o problemă 
marginală pentru autorităţile locale, în care intervenţia devine op‑
ţională sau poate fi ignorată, aşa cum subliniază persoanele inter‑
vievate din cadrul DGASPC. 

Asta voiam să zic, sunt şi asistenţii sociali de la nivel local. 
Aici întâmpinăm probleme, dacă pot să le spun… situaţii. Pen‑
tru că victima, până ajunge în centru, deci nu e primul act de 
violenţă care se… Deci la nivel de comunitate se cunoaşte şi e 
repetitiv. […] Iar la nivel local, îmi pare rău, dar nu se iau 
măsuri. Sunt primării unde există implicare, dar sunt primării 
unde nu există. De exemplu, acuma, cine ne‑a sunat, am fost în 
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comuna respectivă la începutul săptămânii şi am întrebat „Mai 
există alte situaţii de risc? Nu…”. Cu toate că victima a infor‑
mat la primărie şi la poliţie că a fost bătută, alungată şi aşa… 
Şi în momentul în care mergem pe teren şi vrem să ne înso‑
ţească… „Ok, şi ce mai vrei şi tu?”(Reprezentantă 2, DGASPC)

Actele de violenţă au loc în comunitate şi sunt cunoscute de 
autorităţi, însă nu se iau măsuri, ceea ce denotă o complicitate din 
partea autorităţilor în continuarea acestor agresiuni împotriva fe‑
meilor, în lipsa unor acţiuni de combatere a violenţei. Cazurile de 
violenţă împotriva femeilor rămân marginale, nu sunt tratate cu 
prioritate de autorităţile locale, chiar în situaţia în care sunt solici‑
tate anchete sociale din partea autorităţii superioare ierarhic.

Deci am primărie unde am cerut ancheta de 6 luni şi nu 
am o anchetă socială trimisă de la autoritatea locală. Nu ştiu 
cât vorbim de asistentele sociale, asistenţii sociali, cât de per‑
sonal necalificat. Şi se ocupă de toată aria de asistenţă socială, 
care sunt la nivel de comună. Şi atunci trebuie să facă dosar 
pentru divorţ, şi pentru ajutorul de lemne, şi pentru alocaţie. 
(Reprezentantă 2, DGASPC)

Nu putem răspunde pentru ce fac cei de la primărie, da, 
şi cum fac ei evaluările în teren pentru întocmirea anchete‑
lor pe care le solicităm, da? Acum nu vreau să acuz pe ni‑
meni, dar sunt şi primării care îşi fac treaba din birou sau 
întreabă pe vecinu’. Ai mai auzit‑o pe aia, pe cutare, aşa, 
cum? O bate bărbac’su, cum? Deci la nivel de bârfă. (Repre‑
zentantă 4, DGASPC)

Lipsa de implicare a autorităţilor locale, precum şi lipsa profesio‑
nalismului în redactarea documentelor necesare pentru a oferi probe 
în faţa instanţei, în eventualitatea unei cereri pentru ordinul de protec‑
ţie, are implicaţii asupra siguranţei femeilor care au fost agresate de 
partenerii lor şi încalcă drepturile victimelor în accesul la servicii şi la 
justiţie. O nouă resursă umană prezentă în comunitate este asistentul 
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medical comunitar, care poate identifica şi notifica autorităţile com‑
petente cu privire la cazurile de violenţă domestică1, însă aceste cazuri 
pot fi sesizate şi de cei care sunt martori la actele de violenţă. 

Am primit sesizare şi din partea asistentului medical co‑
munitar. Sau din partea rudelor, a cunoştinţelor. (Reprezen‑
tantă 2, DGASPC)

Există însă şi exemple de bună practică la nivelul autorităţilor 
locale, în care reprezentanţii responsabili cunosc şi aplică prevede‑
rile legale în cazurile de violenţă în familie şi au în vedere asigurarea 
reintegrării victimelor în comună, după încheierea perioadei de şe‑
dere în adăpost, prin bugetarea corespunzătoare în vederea susţi‑
nerii financiare a femeilor care s‑au confruntat cu violenţă domestică.

Unde sunt specialişti, angajaţi specialişti pe posturi, nu ne 
confruntăm cu situaţii de genul. Apelează la noi doar atunci 
când într‑adevăr nu mai găsesc soluţii pe caz. Dar până la a 
apela la noi, iau tot felul de măsuri, măsuri care se regăsesc 
în planul de serviciu. În momentul în care ne face adresă, face 
adresă către DGASPC, ataşează şi ceea ce a făcut autoritatea 
locală. Pentru locuinţă, pentru reintegrare, pentru copii, cu 
medic, toate astea. (Reprezentantă 2, DGASPC)

Conform legislaţiei, autoritatea locală are obligaţia să gă‑
sească măsuri pe plan local. Bun, vine la noi, stă o perioadă, 
de maxim 6 luni, poate implicarea autorităţilor locale în iden‑
tificarea unei locaţii, suportate din cheltuielile care prevăd 
asta, din bugetul lor. (Reprezentantă 2, DGASPC)

Inclusiv şi ordin de protecţie. Avem două comune care ştiu 
să facă, da, depun ordin de protecţie, consiliază victima, au 
model, deci le‑am trimis model. (Reprezentantă 4, DGASPC)

1 http://www.ms.ro/wp‑content/uploads/2016/10/Legea‑asisten%C8% 
9Bei‑medicale‑comunitare.pdf. 
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Sunt şi primăriile care prevăd asta din buget, cum e Mama 
şi copilul, cum avem aici pentru integrarea lor în comunitate. 
Dar sunt şi primării care, în momentul în care au plecat la cen‑
tru, e problema lor, nu mai e a noastră. Până soluţionăm cazul 
zice „Da’ ce treabă mai avem?”. (Reprezentantă 4, DGASPC)

Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei 
în familie prevede că autorităţile publice locale au obligaţia unor 
măsuri specifice pentru cazurile de violenţă domestică: Art. 13, 
alin. (1), lit. g) să îşi prevadă în bugetul anual sume pentru susţine‑
rea serviciilor sociale şi a altor măsuri de asistenţă socială pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie; şi Art. 13, alin. (1), lit. 
h) să suporte, din bugetul local, în cazurile sociale grave, cheltuielile 
cu întocmirea actelor juridice, precum şi pentru obţinerea certifica‑
telor medico‑legale pentru victimele violenţei în familie.1 Din inter‑
viurile cu reprezentanţii autorităţilor responsabile aflăm că aceste 
aspecte legislative sunt mai degrabă excepţii, şi nu reguli pentru 
autorităţile publice locale. Este alarmant faptul că în situaţii sociale 
grave există practici informale prin care certificatele medico‑legale 
sunt suportate de primării care îşi „recuperează” banii ulterior: „Am 
mai înţeles că, atunci când vine alocaţia, domnul Primar şi‑i recu‑
perează. Sau din ajutoare, din susţinerea familiei.” Toate acestea se 
întâmplă în contextul în care, dacă victima este găzduită într‑un 
adăpost, ajutorul social pe care îl primea familia este sistat: Ajutorul 
social da, alocaţiile copiilor nu. „Ajutorul social da.” (Reprezentantă 
2, DGASPC); „Îl sistează, da, îl sistează. Fiind agresorul în comuni‑
tate, vin la el.” (Reprezentantă 4, DGASPC).

 Interviurile cu reprezentanţii autorităţilor dezvăluie şi abuzuri 
din partea Poliţiei, în care un poliţist îşi exercită autoritatea pentru a 
disciplina o femeie care înregistrase mai multe plângeri pentru cazuri 
de violenţă în familie. În loc să i se ofere sprijinul legal din partea 
Poliţiei, deşi era lovită, femeia a fost condusă la Parchet, pe fondul 
istoricului său de lucrătoare sexuală, fiind o dovadă de inti midare 
a victimei. În acest mod au fost încălcate drepturile victimei privind 

1 http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_prevenirii_violentei_familie.php. 
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protecţia şi accesul la servicii de sprijinire a victimei prevăzute de 
Directiva 2012/29/UE privind drepturile, sprijinirea şi protecţia 
victimelor criminalităţii.1

De la Parchet, da, fusese luată de poliţist, dusă la Parchet 
să se facă plângere, iar ea ne‑a sunat că dosarul era în evi‑
denţa noastră. Şi atuncea am fost la Parchet, am luat victima, 
a spus că ameţeşte, a fost lovită în cap, hai să mergem la 
urgenţă. Şi am stat cu victima, victima era cu copilul. Una 
dintre noi a stat cu copilul, alta a mers cu victima să îi facă 
radiografie şi ce i‑a mai făcut acolo, după care am adus‑o aici. 
(Reprezentantă 4, DGASPC)

Am înţeles că ea a vrut să depună plângere. Şi a fost dusă 
la procuror că „Iar depui plângere?”. Adică m‑am săturat de 
plângeri depuse la mine, hai să te duc în altă parte. Adică tu 
eşti parte din… Doamna are ca istoric, pe istoricul ei şi acte 
de prostituţie, iar domnii poliţişti cunoşteau asta. S‑au legat, 
am făcut noi legătura şi din ce ne‑a spus ea. Având informa‑
ţiile astea, nu au mai tratat‑o ca pe victimă, cu toate că era 
lovită. (Reprezentantă 2, DGASPC)

Abuzurile poliţiştilor împotriva lucrătoarelor sexuale în Bucureşti 
sunt din rândul celor extrem de violente, acestea fiind expuse unui 
grad înalt de risc social şi vulnerabilitate, în special din cauza faptu‑
lui că poliţiştii, cei care ar trebui să asigure protecţia tuturor oame‑
nilor, sunt principalii agresori.2 Aplicarea legislaţiei depinde de cei 
care o implementează, iar aceştia au propriile prejudecăţi, care gene‑
rează în cele din urmă abuzuri din partea lor în raport cu oamenii 
care ar trebui să beneficieze de prevederile legale. Instituţia Poliţiei 
reprezintă o autoritate de forţă, o sursă de putere şi, ca multe alte 

1 Directiva 2012/29/UE poate fi consultată aici: http://declaratie.transcena.
ro/wp‑content/uploads/2016/09/Directiva‑201229eu‑protectia‑victimelor.pdf.

2 Tăriceanu, Alina, 2012, Prostituţia: politici şi practici. În cine dăm cu piatra?, 
Iaşi, Polirom.
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domenii, este dominată de bărbaţi, ei fiind principalii deţinători ai 
resurselor şi surselor de putere, ceea ce consolidează structura pa‑
triarhală a societăţii româneşti.

În lipsa existenţei unei metodologii de lucru unitare, coerente, 
intervenţia profesioniştilor pentru asistenţa victimelor se bazează 
pe relaţii de colaborare personale, chiar dacă există prevederi pri‑
vind intervenţie în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile 
de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie.1

Cu serviciul de medicină legală am stabilit aşa noi o relaţie, 
ca să ne ajute, dar respectăm, stăm la coadă, plătim. (Reprezen‑
tantă 4, DGASPC)

Da’ la UPU [Unitatea de Primiri Urgenţe] cât se stă! Noi am 
avut noroc că am întâlnit o doamnă pe care o ştiam. (Repre‑
zentantă 2, DGASPC)

Echipa Intersectorială Locală la nivelul judeţului Bacău a fost 
înfiinţată în iunie 2015 şi, pe parcursul unui an de zile, au avut doar 
două întâlniri, conform interviului cu reprezentantele DGASPC 
Bacău. Înfiinţarea acestei echipe pare să justifice îndeplinirea pre‑
vederilor legale, şi nu contribuie cu adevărat la prevenirea şi com‑
baterea violenţei în familie, deşi există responsabilităţi clare, cum 
ar fi faptul că ar trebui să formuleze recomandări pornind de la 
experienţa acumulată în soluţionarea cazurilor de violenţă în fami‑
lie, să ofere expertiză prin membrii săi pentru soluţionarea cazu rilor, 
să faciliteze cooperarea dintre instituţiile implicate, să participe la 
activităţi de prevenire.2

1 Hotărârea nr. 49/19 ianuarie 2011 poate fi consultată aici: http://transcena.
ro/wp‑content/uploads/HG49‑2011‑metodol‑cadru.pdf.

2 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Echipei Intersectoriale Locale 
din judeţul Bacău poate fi consultat aici: http://www.csjbacau.ro/hotarari_
upload/2293_86_2015_Hotararea‑nr‑86‑din‑30‑06‑2015‑privind‑aprob‑infiin‑
tare‑Echipa‑pt‑prevenire‑si‑combatere‑violenta‑asupra‑copilului‑si‑Regulam‑echi‑
pei.pdf.
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 Există însă şi provocări pe care le întâmpină profesioniştii din 
domeniu atunci când intervin în cazurile de violenţă în familie, limi‑
tându‑le acestora posibilitatea de a acţiona.

Am avut agresori băuţi, în stare de ebrietate, care urinaseră 
pe ei, într‑un mare fel. Să ne ameninţe cu acid de la baterie dacă 
ne mai ducem. Şi tot felul de situaţii. (Reprezentantă 2, DGASPC)

Care stăteau cu furca lângă noi şi noi stăteam cu un picior 
în maşină. Noi ne expunem, deci noi nu avem o… nu ştiu, o 
metodologie prin care… sau nu ştiu, o siguranţă când mer‑
gem la agresor. Deci noi trebuie să mergem pe teren să eva‑
luăm în primele zile, să evaluăm situaţia. Ne cam expunem 
pentru că nu ştim ce găsim acasă. […] Păi, de cele mai multe 
ori, luăm poliţia cu noi, dar şi cu poliţia, adică… Mă rog… am 
avut şi… […] să zicem că nu s‑a implicat. Nu s‑a implicat. Sau 
erau un fel de prieteni, aşa, hai, mai pune un lemn pe foc. Nu, 
că se cunoşteau din comunitate acolo. Ei, haide, mai taci şi tu 
din gură. (Reprezentantă 4, DGASPC)

Existenţa unor relaţii de apropiere între poliţişti şi agresori la ni‑
vel local, aşa cum sunt surprinse de reprezentantele DGASPC Bacău, 
contribuie la consolidarea neîncrederii victimelor în instituţia poliţiei.

4.3  Retragerea şi descurajarea  
depunerii plângerilor penale 

Una dintre temele pe care le‑am considerat deosebit de impor‑
tante în interviurile cu reprezentanţi ai autorităţilor a fost aceea care 
face referire la raportarea fenomenului de violenţă în famile, mai 
exact la depunerea şi retragerea plângerilor penale. Sunt două as‑
pecte diferite, dar corelate, iar răspunsurile primite ne ajută să în‑
ţelegem mai bine dinamica dintre victime, agresori şi autorităţi în 
raport cu aceaste două instituţii.

Plângere prealabilă/retragerea plângerilor. Legislaţia din Româ‑
nia prevede că acţiunea organelor de justiţie în cazuri de violenţă 
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se poate face din oficiu sau odată cu plângerea prealabilă a victimei. 
În fapt, acţiunea penală este declanşată de cele mai multe ori la plân‑
gerea prealabilă a persoanei vătămate, iar unul dintre principiile ce 
guvernează această acţiune este cel al disponibilităţii: partea poate 
decide retragerea plângerii sau împăcarea cu făptuitorul, situaţie 
ce stinge acţiunea penală începută în prealabil, chiar dacă aceasta 
a fost pornită din oficiu. Posiblitatea retragerii plângerii ridică pro‑
bleme din prisma relaţiilor de putere ce se stabilesc mai ales între 
membrii familiei, în măsura în care victima poate fi în multe cazuri 
intimidată şi forţată să facă acest act. 

Articolul 55 din Convenţia de la Istanbul face referire la proce‑
durile ex parte şi ex officio şi stipulează faptul că statele semnatare 
se vor asigura că investiga ţiile sau urmărirea judiciară în cazul vi‑
olenţei fizice, violenţei sexu ale, inclusiv violul, căsătoriilor forţate, 
mutilării genitale a femeilor, avortului forţat şi sterilizării forţate 
nu vor fi dependente în întregime de raportarea sau depunerea 
plângerii de către victimă (referitor la sesizarea din oficiu) şi că 
procedurile pot continua chiar dacă victima îşi retrage plângerea.1 
Convenţia de la Istanbul a fost ratificată de statul român şi a intrat 
în vigoare la 1 septembrie 2016, însă nu au fost adoptate încă mo‑
dificările legislative necesare pentru respectarea prevederilor acestei 
Convenţii. Reţeaua VIF a solicitat public în repetate rânduri respon‑
sabilizarea agresorilor, tocmai prin sancţionarea faptelor de violenţă, 
indiferent dacă victima îşi retrage plângerea, ceea ce se întâmplă în 
50% dintre cazurile de înregistrare a plângerilor prealabile la Poli‑
ţie, iar lipsa acestor proceduri ex parte contribuie la faptul că doar 
2% din plângerile prealabile se finalizează cu trimiterea în jude‑
cată.2 De asemenea, din interviurile realizate cu poliţişti a rezultat 

1 Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei 
împotriva femeilor şi a violenţei de gen, Istanbul, 2011, p. 18, disponibilă la adresa: 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMConte
nt?documentId=090000168046253e.

2 Puteţi găsi mai multe informaţii despre ultimele acţiuni ale Reţelei VIF la 
adresa: http://violentaimpotrivafemeilor.ro/scrisoare‑deschisa‑catre‑noul‑gu‑
vern‑adoptati‑masurile‑urgente‑pentru‑prevenirea‑si‑combaterea‑violentei‑impo‑
triva‑femeilor‑si‑a‑violentei‑domestice/.
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că depunerea plângerilor şi raportarea violenţei în familie este în‑
greunată de o serie de constrângeri culturale ce ţin de familia tra‑
diţională, blamarea divorţului şi marginalizarea, iar în acest context 
posibilitatea retragerii plângerii poate fi interpretată ca o vulnera‑
bilitate a procedurilor şi a legislaţiei în vigoare. Sintetizăm pe scurt 
răspunsurile oferite la întrebările care au vizat plângerea prealabilă 
şi posibilitatea retragerii acesteia:

‑  Plângerea prealabilă este validată de pragmatismul realizării 
anchetei şi colectării probelor în măsura în care, în cazurile de 
violenţă, dacă nu ai cooperarea victimei, este „un dosar mort”, 
în sensul în care probele se pot constitui foarte greu. De exem‑
plu, nu poţi obliga victima să meargă la serviciul de medicină 
legală. În acest context, „sesizarea din oficiu este mai mult un 
statement”, are o dimensiune mai degrabă simbolică de con‑
damnare a actelor de violenţă (Procuror); „Imposibilitatea re‑
tragerii plângerii – victima nu mai colaborează şi e foarte greu 
să iei o măsură” (Poliţist proximitate).

‑  Retragerea plângerii este prevăzută având în vedere relaţiile 
foarte apropiate dintre părţi şi în sensul în care se poate realiza 
o mediere reală între părţi (Procuror).

O altă discuţie a avut loc în jurul subiectului legat de descuraja‑
rea victimelor în depunerea de plângeri penale împotriva agresorilor, 
unul dintre avocaţii intrevievaţi precizând împiedicarea actului de 
justiţie de către poliţiştii care refuză să înregistreze plângerile penale 
ale victimelor. O posibilă explicaţie pentru dezvoltarea unei astfel de 
strategii de către poliţişti este în legătură directă cu fenomenul retra‑
gerii plângerilor. Astfel, în dinamica specifică a relaţiilor violente, 
apelul la autorităţi apare de cele mai multe ori în cazurile de violenţă 
extremă şi, chiar şi atunci, „multe din femei vor doar să sperie agre‑
sorii” (Poliţist proximitate). „Femeile aşteaptă un sprijn de moment, 
atunci, dar nu definitv, ci pentru o perioadă scurtă, poate se mai liniş‑
teşte” (Poliţist de proximitate), „Ataşament emoţional, se împacă – de 
aceea şi poliţiştii încearcă să descurajeze victimele” (Avocat).

Cea mai mare problemă este a persoanelor – că renunţă, 
îşi schimbă declaraţiile… Sună la 112… sunt cazuri în care 
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ajungem acolo şi spune soţia că nu mai e nimic. Vor să îl spe‑
rie, pe moment îşi doresc, iar apoi se schimbă. Cred că de frica 
de necunoscut – de exemplu o femeie casnică. (Poliţist 1)

Şi am întâmpinat situaţii când domnii de la Poliţie ne‑au 
spus „Doamnă, declarativ da, ele spun multe. Am avut situ‑
aţii în care doamna ne‑a adus la cunoştinţă, ne‑am autosesi‑
zat, iar în scris doamna nu a mai vrut să continue acţiunea. 
Iar noi am fost nevoiţi să motivăm pentru ce ne‑am deplasat 
şi am făcut autosesizare”. (Reprezentantă 2, DGASPC)

Poliţistul explică victimei ce poate face. Orice poliţist tre‑
buie să aducă la cunoştiinţă, dar nu e în fişa postului. Oamenii 
trebuie să fie informaţi. Poliţistul nu este obligat să facă asta, 
dar este o chestiune implementată începând cu 4 ani în urmă 
la nivel de Poliţia Capitalei (după cazul Perla). (Poliţist 1)

Să se schimbe legea, se vede pe chipul ei – stare de temere, 
a plâns –, să fie luat la secţie agresorul, să se strângă probe şi 
să se deruleze cercetrările şi fără plângere. Da! Împăcarea să 
nu înlăture caracterul penal al faptei. (Poliţist 1)

Politica publică descurajează victimele să îşi susţină cau‑
zele în instanţă. Primul contact – Poliţia – 2 milioane de do‑
sare penale, instanţele sunt supra aglomerate, poliţia este 
preponderent masculină; tentaţia de a‑i împăca – oricum îţi 
retrag plângerile –, îi pun faţă în faţă de multe ori, (Procuror)

Poliţiştii pot dezvolta astfel un tipar de comportament strategic 
concretizat în descurajarea victimelor în depunerea plângerilor, în 
măsura în care devine frustrant pentru ei să adune probe în cazuri 
ce se finalizează cel mai probabil cu retragerea plângerii: „Senti‑
mentul poliţiei că lucrează degeaba, că agresorii nu păţesc nimic şi 
ei ştiu asta” (Poliţist proximitate). Ceea ce ar fi necesar pentru a 
asigura accesul victimelor la justiţie este introducerea unor module 
specifice în formarea poliţiştilor, care să le ofere acestora înţelegerea 
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dinamicii fenomenului violenţei împotriva femeilor şi faptul că 
există această ciclicitate, în care victima îşi retrage plângerea şi se 
întoarce la agresor. Pornind de la această realitate demonstrată de 
numărul plângerilor retrase în cazurile de violenţă domestică, este 
necesar ca poliţiştii să acţioneze cu celeritate de fiecare dată când 
sunt solicitaţi să intervină într‑un caz de violenţă domestică, mai 
ales atunci când aceste cazuri au loc recurent. Înregistrarea mai 
multor plângeri de către victime, la intervale diferite de timp, unele 
dintre ele şi ca urmare a apelului la numărul 112, demonstrează şi 
caracterul continuu al violenţi împotriva femeilor în familie, ceea 
ce ar trebui să atragă atenţia asupra pericolului la care este expusă 
victima. O soluţie ar fi aici continuarea urmăririi penale din oficiu, 
chiar dacă plângerea a fost retrasă, aşa cum este prevăzut şi în Arti‑
colul 55 din Convenţia de la Istanbul. 

4.4  Intervenţia Poliţiei şi sancţionarea  
deficitară a agresiunilor 

Violenţa împotriva femeilor a fost incriminată în diferite state 
ale lumii în ultimele cinci decenii, ca urmare a mişcărilor pentru 
drepturile femeilor, însă există în continuare ameninţarea ca vio‑
lenţa împotriva femeilor să fie dezincriminată, cel mai recent caz 
fiind cel al Rusiei.1 Atunci când nu există suficientă presiune pu‑
blică, presiune exercitată atât la nivel de comunitate, cât şi la nivel 
de societate, care să sancţioneze moral toate formele de violenţă 
împotriva femeilor, şi în lipsa unor măsuri legislative care să pe‑
depsească pe agresori corespunzător, comportamentul agresorilor 
va continua. În privinţa pedepselor, regăsim un consens în ceea ce 
priveşte perceperea lor ca fiind prea mici în raport cu faptele şi, în 
consecinţă, neîndeplinind nici funcţia de prevenţie. 

La violenţele minore, pedeapsa este foarte mică – pedepse 
fără executare şi din perspectiva victimei este echilbru rupt 

1 Mai multe informaţii la adresa: http://www.europalibera.org/a/28297191.html. 
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[în sensul că victima este descurajată, nu mai are încredere în 
autorităţi că o vor proteja]. (Procuror)

Pedeapsa să fie mai mare şi să impună măsuri care să îl 
afecteze pe mai multe planuri, niciunul dintre agresori nu ştie 
dacă se va lua vreo măsură împotriva lui. Ca să se ia o măsură, 
trebuie să săvârşească multe fapte. Ar trebui ca de la prima 
încălcare să dispună Instanţa arestarea lui – câteva zile, ast‑
fel încât să înţeleagă gravitatea faptei. Am avut un caz: „Ce 
o să îmi facă, stau o lună, două şi scap”. De la prima sesizare 
să fie dată o altă măsură mai dură. (Poliţist 1)

Când se încalcă ordinul, nu se întâmplă nimic – nu am 
văzut niciun agresor sancţionat, eventual poţi obţine un nou 
ordin. Nu îl sperie nimeni. Nu am văzut mai mult de o amendă 
de 100 de lei. (Avocat)

Să fie pedepsele mai mari! Legile ar trebui să fie mult mai 
aspre, la cel mai mic act de violenţă să fie o măsură poate 
dură, dar în timp te‑ar educa. Din păcate, de bună voie oame‑
nii nu învaţă. Dacă văd că nu păţesc nimic, oamenii ce înţe‑
leg? Că pot să facă, nu? (Poliţist 1)

Am putea spune, aşadar, că violenţa împotriva femeilor nu este 
considerată infracţiune gravă în măsura în care pedepsele sunt mici, 
fapt ce se înscrie, desigur, în registrul clasic al relaţiilor de putere 
într‑o lume patriarhală. În acest sens, două precizări din interviuri 
merită o investigare ulterioară mai detaliată (vezi mai jos), ambele 
aducând în discuţie o formă de ierarhizare a infracţiunilor, proces 
în urma căruia în actul de justiţie o relevanţă mai mare au mai de‑
grabă infracţiunile contra patrimoniului.

Soluţia procurorului de clasare – procurorul propune re‑
nunţarea la urmărirea penală (discrepanţă mare între pagubă 
şi faptă); nu există interes public – strangulare, violenţă de‑
monstrată, se consideră vinovat, dar social nu se justifică 
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urmărirea cauzei! În cazurile de violenţă împotriva femeilor 
sunt aproape 100% astfel de verdicte, atunci când nu sunt 
cazuri foarte grave. (Avocat)

Suntem centraţi pe alte forme de infracţiuni – cum ar fi cele 
contra patrimoniului. (Procuror)

Un diagnostic interesant şi complex cu privire la ineficienţa in‑
tervenţiei în situaţii de violenţă generate de lipsa politicilor publice 
integrate menite să combată fenomenul este prezentat în unul din‑
tre interviuri, mai exact cel cu procurorul:

Politica publică descurajează victimele să îşi susţină cauzele 
în instanţă: 

•  primul contact – Poliţia – 2 milioane de dosare penale, instan‑
ţele sunt supra aglomerate;

•  poliţia este preponderent masculină – tentanţia de a‑i împăca – 
oricum îşi retrag plângerile – îi pun faţă în faţă de multe ori;

•  suntem centraţi pe alte forme de infracţiuni – cum ar fi cele 
contra patrimoniului;

•  sunt puţine femei în Poliţie care să empatizeze cu femeile 
victime;

•  poliţiştii sunt pregătiţi să gestioneze conflicte cu latură puter‑
nic emoţională;

•  solidaritatea masculină – poliţist‑agresor;
•  durata soluţionării – fiecare procuror soluţionează 2 000 do‑

sare/an, pe stoc de 60 000 de dosare, nu poţi avea implicare 
concretă, nu poţi să ai contact direct, să asculţi povestea [de‑
personalizarea anchetei];

•  serviciile‑suport – nu există mecansime de protecţie externă 
Parchetului, care sunt deosebit de importante, femeile nu au 
unde să plece, agresorul nu doreşte să plece, au copii – nu poţi 
încuraja acţiunile proactive ale victimei, nu ai justiţie restau‑
rativă, mediere concretă a conflictului;

•  educaţia femeilor – fetele sunt condiţionate social de foarte 
mici, poziţia de forţă masculină este prestabilită;
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•  blamarea publică – lipsa modelelor feminine, inclusiv în me‑
diul în care lucrez eu am auzit că, dacă mergi cu fustă scurtă, 
este o invitaţie la viol. (Procuror) 

4.5  Implementarea şi monitorizarea  
ordinului de protecţie 

O altă temă abordată în discuţia cu autorităţile a fost cea legată 
de ordinul de protecţie. Ne‑am dorit astfel să aflăm care sunt punctele 
forte şi limitările acestui instrument din prisma celor care intervin 
în procesul ce presupune emiterea, implementarea şi monitorizarea 
unui ordin de protecţie. Interesant este faptul că persoanele inter‑
vievate au simţit mai degrabă nevoia de a vorbi despre neajunsurile 
ordinului de protecţie şi despre dificultăţile cu care se confruntă în 
teren atunci când utilizează acest instrument. La fel de interesant şi 
important este şi faptul că intervievaţii nu au contestat necesitatea 
şi utilitatea ordinului de protecţie, ci, aşa cum rezultă din declaraţi‑
ile redate mai jos, au pus foarte clar în evidenţă lipsa de ancorare a 
acestui instrument într‑un sistem de politici integrate care să facili‑
teze o intervenţie eficientă în cazurile de violenţă.

[Monitorizarea prin brăţări electronice] economic este efi‑
cient, decât să ai agenţi pe teren, şi este o chestiune de deci zie 
politică, se poate face investiţia. Este cea mai eficientă formă 
pentru violenţa fizică pentru că se face automat. Ar avea şi 
un impact preventiv foarte puternic – imaginea publică con‑
tează, sunt mulţi oameni care cu alţii se poartă foarte bine, 
dar acasă, nu. (Procuror)

[Timpul] nu e neapărat optim. S‑a constatat că cererile mai 
mult sunt respinse decât admise. (Judecător)

Păi, din moment ce am fost sunată cu ordin de protecţie şi 
ele ce să facă, că victima a luat bătaie, zic, Doamna, vedeţi că 
în Legea violenţei domestice, acolo este prevăzut, încălcarea 
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ordinului de protecţie la articolul cutare, aşa, este infracţiune 
care se pedepseşte cu închisoarea de la 1 lună la 1 an. „Păi, 
am vorbit cu Poliţia, care nu ştie ce să facă”, zic „Doamnă, dar 
procedura de lucru şi metodologia poliţiştilor eu nu o cu‑
nosc”, nu sunt în măsură să… (Reprezentantă 2, DGASPC)

Deşi în 2012, când a intrat ordinul de protecţie noi am făcut 
informări la toate primăriile de judeţ şi la toate posturile de 
poliţie, da? Cum să depună în numele victimei, cum se poate 
depune, am făcut trimite la lege exact… Dar e mai simplu să 
spună „Du‑te la ăia”, decât să facem şi noi ceva. Nu vor să 
îşi asume responsabilitate. E mai simplu aşa, să pasez la alt‑
cineva. (Reprezentantă 4, DGASPC)

Este dificilă evacuarea – nu se poate realiza eficient doar 
dispunând pe o foaie de hârtie; nu este respectat dreptul la 
apărare al presupusului agresor. (Judecător)

E o problemă cu calea de atac a ordinului – nu i se asigură 
un drept la apărare efectiv, căile de atac nu se mai judecă cu 
celeritate. (Judecător)

Ar fi mai oportună procedura somaţiilor de plată euro‑
pene – pârâtul să aibă o cale efectivă de apărare. (Judecător)

6 luni e puţin şi de multe ori ordinul face mai mult rău: 
pentru că toată lumea s‑a focalizat pe victimă şi nimeni pe agre‑
sor – care sunt cauzele, pentru agresori nu există servicii, dacă 
îl iau şi îi fac consiliere psihologică, dezalcoolizare, reconversie 
profesională. Ordinul îl poate face pe agresor foarte furios! În 
6 luni nu am stopat flagelul! (Reprezentant DGASMB)

Se emite pe o perioadă limitată şi nu garantează nimeni că 
victima e protejată după. (Poliţist 1)

Monitorizare – o supraveghere directă nu există. (Avocat)
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Deşi ordinul de protecţie a fost introdus în legislaţie la începutul 
anului 2012, în continuare nu există proceduri de implementare şi 
monitorizare a ordinului de protecţie la nivelul Poliţiei Române.1 
În lipsa procedurilor, nu putem şti care sunt obligaţiile poliţiştilor 
pentru asigurarea respectării ordinelor de protecţie, iar victimele 
nu se pot apăra în faţa unei posibile nedreptăţi. Singura posibilitate 
de monitorizare este ca victima să apeleze 112 şi să semnaleze dacă 
agresorul a încălcat prevederile din ordinul de protecţie.

4.6  Măsuri necesare: ordin de interdicţie  
emis de poliţist, servicii integrate  
şi servicii post‑găzduire

O altă temă abordată în cadrul interviurilor a fost cea a introdu‑
cerii în legislaţie a unei măsuri de siguranţă imediată, precum ordi‑
nul de interdicţie, care să poată fi emis direct de către poliţişti în 
24 de ore de la constatarea faptei, în virtutea faptului că aceştia sunt 
cei care intră în contact direct atât cu victima, cât şi cu agresorul. 
Este important de precizat faptul că din interviurile cu poliţişti re‑
zultă existenţa unei deschideri din partea lor în utilizarea unui ast‑
fel de instrument.

E un lucru bun, dar trebuie să am şi instrumental legal să 
fac ceva după; de cele mai multe ori, victimele vor să îl sperie, 
Poliţia ar putea să facă asta, am putea face pe moment ceva să 
ştie că, dacă încalcă, se întâmplă ceva, să îi sperie.(Poliţist 1)

Ar fi excelent, dat de Poliţie şi confirmat de un judecător. 
Ar fi o idee bună, poliţistul este la faţa locului. Dar cred că va 
fi declarată neconstituţională pe încălcarea drepturilor. Sau 
să fie o procedură mai urgentă cu procuror. (Avocat)

1 Conform răspunsului primit din partea IGPR de Centrul FILIA ca urmare a 
unei cereri formulate în baza Legii 544/2001 privin liberul acces la informaţii de 
interes public.
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Da, cu siguranţă multe din cazuri nu ar mai ajunge aici. 
(Reprezentantă 1, DGASPC)

Nici nu mai au timp să se răzgândească. Cu cât mai re‑
pede, cu atât mai bine. (Reprezentantă 4, DGASPC)

Dar în acelaşi timp să fie şters, cu ghilimele, victima să îşi 
poată retrage plângerea. NU, odată ce e făcută sesizarea, se‑
sizarea să îşi urmeze cursul legal. Cu sau fără acordul victi‑
mei. (Reprezentantă 2, DGASPC)

Există însă şi rezeve din partea persoanelor intervievate, în mă‑
sura în care acest instrument ar putea fi interpretat ca o măsură 
abuzivă din prisma drepturilor presupusului agresor (drepturi legate 
de accesul la un proces corect). 

Dar să nu greşeşti. Nu sunt neapărat de acord cu emiterea 
ordinului de către poliţişti. Să se urgenteze acţionarea – 
complete speciale pentru ordin de protecţie, certificate 
INML de urgenţă, problemele legate de contestare – nu poţi 
avea o procedură judiciară în orb! Zona de arbitrar este foarte 
mare. (Procuror)

Nu cred că este plauzibil, dreptul de proprietate este ga‑
rantat prin Constituţie şi trebuie asigurate mijloace efective 
de apărare. (Judecător) 

Nu ar fi o soluţie pentru că este vorba şi de îngrădirea 
drepturilor unei persoane – trebuie o decizie judecătorească! 
(Avocat)

Poliţistul repectiv nu are probe suficiente pentru a re‑
strânge dreptul persoanei respective, presupusul agresor nu 
poate să se apere; se poate face abuz de acest ordin, faptele 
trebuie să se confirme; în cazurile grave se poate ajunge la 
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reţinere şi arestare şi pe legislaţia actuală. Ce facem cu agre‑
sorul? E o soluţie de moment? (Poliţist 1)

Unul dintre argumentele ce susţin eficienţa ordinului de inter‑
dicţie emis de către poliţişti ţine de faptul că aceştia sunt cei care 
intervin în situaţiile de violenţă, intră în contact cu victima, cu agre‑
soul, dar de cel mai multe ori şi cu locul comiterii agresiunilor şi, 
în consecinţă, pot face o evaluare a gradului de pericol existent şi 
pot impune o măsură de protecţie a presupusei victime, chiar dacă 
aceasta ar echivala cu restrângerea temporară a unor drepturi pen‑
tru presupusul agresor. Una dintre ipotezele ce au adus în discuţie 
nevoia ca poliţiştii să aibă mai multă autoritate în intervenţia ime‑
diată în situaţiile de violenţă în familie/violenţă împotriva femeilor 
a fost şi aceea a birocratizării şi depersonalizării actului de justiţie, 
ce impune o distanţă de multe ori de netrecut între justiţiabil şi mai 
ales procuror şi judecător, fapt ce este cu atât mai problematic când 
vine vorba de societăţi patriarhale, care sunt în esenţă tolerante la 
astfel de forme de violenţă. 

Diviziunea muncii la poliţie: poliţist constatator – ordine 
publică; poliţist judiciar – înregistrează plângerea; poliţistul 
de proximitate urmăreşte ordinele de protecţie. (Poliţist 1)

Procurorul, de cele mai multe ori, nu are niciun contact 
nici cu victima, nici cu agresorul, chiar dacă doctrina noastră 
reco mandă asta. Poliţistul face un referat în care propune so‑
luţia. Metoda copy‑paste: procurorul preia de la poliţistul 
judiciar, judecătorul la fel. Poliţistul constatator poate fi che‑
mat ca martor, dar nu este o practică în acest sens. Poliţistul 
judiciar este persoana‑cheie. (Avocat)

Fiecare procuror soluţionează 2 000 dosare/an, pe stoc de 
60 000 de dosare, nu poţi avea implicare concretă, nu poţi să 
ai contact direct, să asculţi povestea. (Procuror)
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Mai exact, victimele se transformă în rapoarte şi procese verbale, 
iar într‑o societate care tolerează violenţa împotriva femeilor există 
riscul real ca, deconectat de situaţia de fapt şi nesensibilizat la pro‑
blematica violenţei de gen, procurorul să nu considere situaţia ca 
necesitând începerea urmăririi penale. Desigur, este o ipoteză ce tre‑
buie testată prin cercetări ulterioare, „dacă eşti profesionist, depă‑
şeşti mecanizarea”, aşa cum spunea procurorul intervievat. Cu toate 
acestea, în interviuri am primit indicii că riscul hiper‑birocratizării 
şi al depersonalizării este unul cât se poate de real.

O temă care nu a fost abodată direct în interviurile cu autorită‑
ţile, dar care a apărut frecvent în discuţiile avute şi care credem că 
se detaşează ca fiind principala problemă în intervenţia în situaţiile 
de violenţă împotriva femeilor, ţine de lipsa serviciilor integrate, 
care să asigure eficienţa intervenţiei organelor de justiţie şi care să 
ofere suport real atât pentru victime, cât şi pentru agresori. 

Arestarea preventivă, de exemplu – dar agresorul se în‑
toarce acasă după. Măsurile preventive din legi nu funcţio‑
nează, nu sunt pragmatice. Serviciile suport pentru victime 
şi agresori: ar creşte raportarea, ar scădea numărul dosarelor, 
ar scădea numărul victimelor. Servicii pentru agresori, altfel 
ei devin agresori pentru alte femei. (Procuror)

Victima să trecă prin mai multe servicii – intervenţie inte‑
rinstituţională: spaţiu locativ, sprijin financiar – în sens de in‑
dependenţă financiară –, şcolarizare pentru persoanele fără 
educaţie, colaborări – DGASPC, ONG‑uri care oferă servicii, 
cursuri, consiliere juridică, creşe, grădiniţe, Poliţia – ne aduce 
victime, facem grupuri de informare, de conştientizare. Trebuie 
accentuată latura de reconversie profesională – independenţa 
economică este vitală pentru victime! (Reprezentant 5 DGASPC)

Este nevoie de o procedură de intervenţie comună la nivel 
de instituţii, un document ca fiecare să ştie ce are de făcut. 
(Poliţist 2)
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Dar ce faci după ce expiră ordinul de protecţie şi nu mai 
poate sta la Centru? Dacă agresorul nu face consiliere psiholo‑
gică substanţială, degeaba. Statul să se implice mai mult. Ce 
facem cu violenţa psihică? (Reprezentant 5 DGASPC)

Monitorizare mai atentă din partea autorităţilor atât a vic‑
timei, cât şi a agresorilor – vine doamna, stă în Centru şi după 
pleacă. Dacă am avut ca obiectiv plata chiriei, am realizat asta, 
2 ani se descurcă, însă la un moment dat intervine ceva, ajunge 
fără locuinţă, fără serviciu – ce se întâmplă? Ar trebui moni‑
torizare pe termen lung. Sprijin şi suport – educaţie care să 
înceapă din şcoală, norme de drept pe care să le înveţe copiii. 
(Reprezentant 5 DGASPC) 

Un mare ajutor ar fi ca aceste certificate medico‑legale să 
se poată obţine gratuit pentru victimele violenţei. (Reprezen‑
tantă 6 DGSAPC)

Dar majoritatea spun că nu s‑au dus să obţină un certificat 
medico‑legal pentru că nu au avut bani. E 40 de lei un certi‑
ficat medico‑legal. Aşa spun. (Reprezentantă 4, DGAPSC)

Lipsa serviciilor post‑găzduire. Asta o considerăm o pro‑
blemă pentru că se oferă serviciul pentru o perioadă, conform 
legii, de la 3 la 6 luni. (Reprezentantă 2, DGASPC)

Preponderent victimele prezintă… depresia este o stare 
generalizată pot spune, dar sunt dintre ele care prezintă tul‑
burări psihice cu care lucrăm mai greu. Eu, cel puţin, nici nu 
sunt pregătită de a lucra cu persoanele cu tulburări psihice. 
(Reprezentantă 2, DGASPC)

Dar am constatat că are nevoie de o perioadă de sprijin mult 
mai mare de 3 sau de 6 luni. Să beneficieze de serviciile unui 
centru 3‑6 luni, după care să fie sprijinită astfel încât să poată 
să se descurce cu cei 3 copii, 4 copii. (Reprezentată 1, DGASPC)
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Este adusă astfel în discuţie ineficienţa intervenţiei punitive în 
măsura în care nu este dublată de acţiuni care să corecteze com‑
portamentele violente, care să asigure un climat potrivit pentru ca 
victimele să poată rupe lanţul violenţei. Cum rezultă şi din cele 
prezentate mai sus, în măsura în care intervenţia este punctuală – 
ordin de protecţie, de exemplu –, ea poate fi complet ineficientă, ba 
chiar poate alimenta şi mai mult comportamentele agresive (vezi 
aici corelaţia cu pedepsele mici).



Capitolul 5 
Concluzii şi recomandări  
pentru politici publice

Concluzii

Considerăm că datele colectate şi prezentate în acest raport pot 
constitui oricând un punct de plecare în construcţia unor politici 
publice menite să contribuie eficient la lupta împotriva violenţei 
asupra femeilor, rome sau nerome. Nu ne‑am propus şi nici nu am 
fi reuşit să realizăm o cercetare care să abordeze multiplele aspecte 
ale unui fenomen deosebit de complex, atât din prisma cauzalităţii, 
cât şi din prisma efectelor, dar şi a dinamicii angrenate în contexte 
variate. Ce ne‑am propus însă, şi considerăm că am şi reuşit să re‑
alizăm într‑o manieră satisfăcătoare, este, pe de o parte, să aducem 
în prim‑plan vocile femeilor rome şi nerome intervievate, care s‑au 
confruntat ori au fost martore la violenţă, iar, pe de altă parte, să 
intrăm într‑un dialog cu autorităţile pentru a identifica aspectele 
problematice în ceea ce priveşte intervenţia în situaţiile de violenţă 
împotriva femeilor. 

Nu este o întâmplare că raportul cuprinde, mai ales în secţiunea 
dedicată analizei experienţelor trăite de violenţă, pasaje ample tran‑
scrise din interviurile cu femeile rome şi nerome participante la 
cercetare. A fost alegerea noastră să le lăsăm pe ele să vorbească cât 
mai mult şi să ne susţinem afirmaţiile critice cu pasaje consistente 
din interviuri. Desigur, în măsura în care metoda de cercetare ne‑a 
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permis, dar şi în măsura în care ne asumăm o relaţie reflexivă între 
cercetătoare şi persoanele intervievate, sperăm că temele centrale 
prezentate în raport satisfac condiţia de ştiinţificitate, fără a avea 
însă pretenţia unei obiectivităţi abstracte şi, cu atât mai puţin, pe cea 
a prezentării unor date cu caracter generalizator. Cu toate acestea, 
considerăm că identificarea unor tendinţe, a unor modele de com‑
portament ce au mare capacitate explicativă în analiza fenomenului 
violenţei merita cu prisosinţă a fi studiate în profun zime în cerce‑
tări ulterioare.

Nu ştim dacă se observă sau nu din raport, însă activitatea de 
cercetare şi mai ales redactarea raportului au presupus în sine un 
efort deosebit din partea cercetătoarelor în virtutea variabilelor 
multiple ce au intrat în analiză. Abordarea violenţei dintr‑o perspec‑
tivă intersecţională, în medii de rezidenţă diferite (rural‑urban), în 
comu nităţi diferite structural şi ca dinamică socială (ghetou şi co‑
munitate rurală semi‑segregată), a presupus un foarte mare efort de 
structurare a informaţiei, astfel încât aceasta să fie prezentată într‑o 
formă care să capete coerenţă, dar mai ales valoare explicativă pen‑
tru cititori şi, cu atât mai mult, pentru decidenţi.

Vom încerca în cele ce urmează să prezentăm principalele con‑
cluzii ce au rezultat în urma acestei cercetări:

‑  Interviurile realizate cu femei rome şi nerome, aşa cum au fost 
prezentate în acest raprot de cercetare, dezvăluie şi dorinţa 
acestora de a schimba starea de fapt, în care violenţa împotriva 
femeilor este tolerată de cele mai multe ori, dar mai ales arată 
faptul că femeile intervievate percep nedreptatea în raport cu 
lipsa de intervenţie sau intervenţia deficitară a autorităţilor res‑
ponsabile în cazurile de violenţă domestică. 

‑  Violenţa nu are culoare, vârstă, educaţie, mediu de rezidenţă – 
rome sau nerome femeile intervievate au trăit sau cunosc situaţii 
de violenţă împotriva femeilor ale căror cauze nu pot fi plasate 
în categoriile cu care suntem prea mult obişnuiţi, mai degrabă 
în virtutea unor stereotipuri şi prejudecăţi (vezi explicaţiile de 
genul violenţa apare în familiile sărace, cu nivel scăzut de edu‑
caţie, mai ales la romi etc). Interviurile realizate pun în evidenţă 
o varietate de aranjamente socio‑demografice şi culturale în 
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care apare violenţa împotriva femeilor, în defavoarea unor tipare 
standardizate ale contextului în care apare comportamentul vio‑
lent. Poveştile despre violenţă ale femeilor rome seamănă foarte 
mult cu cele ale femeilor nerome, strategiile lor de supravieţu‑
ire în astfel de contexte fiind similare.

‑  Violenţa are însă etnie în relaţia cu autorităţile, iar acest fapt a 
rezultat mult mai clar din interviurile realizate în Valea Seacă. 
Mai exact, femeile rome par a avea acces redus la justiţie în situ‑
aţiile de violenţă pentru că sunt femei rome şi pentru că autori‑
tăţile intervin în mod discriminatoriu. Nu am regăsit în interviurile 
realizate în Bucureşti afirmaţii rasiste şi explicaţii care să aducă 
în discuţie în mod direct etnia, discursul fiind însă unul mai 
degrabă corect politic decât substanţial orientat către respectul 
pentru diversitate. 

‑  Violenţa are gen, aşa cum rezultă şi din datele cantitative men‑
ţionate în raport, bărbaţii fiind cel mai adesea agresori, iar fe‑
meile, victime. Mai mult decât atât, genul devine relevant şi 
când vine vorba de relaţia cu autorităţile în măsura în care in‑
terviurile (nu doar cele cu femei, ci şi cele cu reprezentanţi ai 
autorităţilor) pun în evidenţă formule de solidarizare între băr‑
baţii din diverse instituţii şi agresori.

‑  Normele patriarhale, structurile de putere în famile şi în comu‑
nitate, lipsa accesului la şanse egale modelează şi restricţionează 
alegerile femeilor care se confruntă cu violenţa şi legitimează 
şi reproduc normalizarea violenţei împotriva femeilor. În cazul 
comunităţii din Valea Seacă, excluziunea structurală a femeilor 
rome şi nerome intervievate din sistemul de învăţământ şi, ca 
urmare, de pe piaţa muncii formale implică dependenţa econo‑
mică de partener.

‑  O cultură extrem de tolerantă la violenţa împotriva femeilor 
face posibilă o astfel de solidarizare. În măsura în care sociali‑
zarea în familie, dar şi la şcoală şi în alte medii este una în care 
se promovează rolurile de gen tradiţionale, ce cuprind inclusiv 
elemente de dominaţie a femeilor de către bărbaţi, ne vine uşor 
să înţelegem cum un poliţist, spre exemplu, ar putea solidariza 
cu un agresor domestic. 
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‑  Blamarea victimelor şi justificarea comportamentului agreso‑
rilor atât de către reţeaua socială (familia extinsă, prieteni, co‑
munitate), cât şi de reprezentanţi ai autorităţilor reprezintă un 
obstacol în plus pentru victimele violenţei.

‑  Am identificat formule incipiente de conştientizare a culturii 
patriarhale (relaţii de putere între bărbaţi şi femei, în care bărba‑
ţii domină întotdeauna, iar femeile sunt supuse) ca element ex‑
plicativ  mai ales în contextele în care am discutat cu autorităţile 
statului despre cauzele violenţei împotriva femeilor. Ele sunt inci‑
piente în măsura în care au fost prezentate alături de variabi‑
lele clasice – sărăcie, alcool, educaţie –, care, am spus mai sus, nu 
sunt validate de rezultatele cercetării;

‑  Familia tradiţională este, în contextul socializării de gen, fac‑
tor‑cheie în ermetizarea violenţei şi în izolarea victimei de po‑
sibili factori de sprijin. Familia se dovedeşte de departe a fi cea 
mai fidelă păstrătoare a relaţiilor de putere dintre femei şi băr‑
baţi, presiunea păstrării aparenţelor, a păstrării artificiale a 
unor rela ţii profund disfuncţionale venind cel mai adesea din 
partea unor membri ai familiei, care o izolează astfel şi mai mult 
pe victimă de posibilitatea obţinerii unei forme de sprijin.

‑  Legislaţia şi politicile publice în domeniul prevenirii şi comba‑
terii violenţei împotriva femeilor, precum şi practicile de lucru 
ale profesioniştilor din domeniu continuă să pună presiune în 
primul rând pe victimele violenţei, ele fiind princi palele res‑
ponsabile pentru a determina schimbarea situaţiei violente în 
care se află. În continuare nu există practica responsabilizării 
agresorilor, fapt semnalat în repetate rânduri şi de organiza‑
ţiile neguvernamentale.

‑  Autorităţile nu sunt văzute ca parteneri în lupta împotriva vio‑
lenţei împotriva femeilor, iar acest fapt apare la intersecţia a două 
mari variabile: intervenţia ineficientă generată de perpetuarea 
în practică a efectelor diviziunii public‑privat (reţinerea autori‑
tăţilor în a interveni în conflictele în familie) şi pedepsele mici, 
care nu fac altceva decât să alimenteze tensiunea între părţi. 

‑  Legislaţia inadecvată şi procedurile deficitare îi pun în dificul‑
tate pe reprezentanţii autorităţilor care au rolul de a interveni 
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în situaţiile de violenţă. Chiar dacă vorbim de noi instrumente 
de intervenţie, cum ar fi ordinul de protecţie, autorităţile se 
confruntă cu lipsa procedurilor, a resurselor umane şi materi‑
ale, a mecanismelor de monitorizare şi serviciilor de suport care 
să facă eficiente aceste instrumente. Interviurile cu femei rome 
şi nerome şi reprezentanţi ai autorităţilor subliniază şi nevoia de 
servicii integrate şi de servicii post‑găzduire, de bugetare adec‑
vată a serviciilor şi a adăposturilor pentru victime.

‑  Necorelarea măsurilor de intervenţie în pachete integrate de ser‑
vicii pentru vicitme, la care adăugăm aspectele ce ţin de fami lia 
tradiţională şi blamarea victimei, conduc uşor la comportamente 
strategice generate de reprezentanţii autorităţilor care încearcă 
să scape acestei combinaţii prin strategii ce pot implica descu‑
rajarea victimelor să depună plângere, tentaţia de a împăca păr‑
ţile, neînregistrarea de plângeri penale etc.

‑  În lanţul autorităţilor care intervin în situaţiile de violenţă cei 
mai vizibili sunt reprezentanţii Poliţiei, ei fiind astfel şi cel mai 
adesea blamaţi de lipsa de eficienţă în intervenţie, dar acest 
lucru trebuie tratat cu atenţie în măsura în care din interviuri 
rezultă existenţa unei „tradiţii” a tratării violenţei împotriva 
femeilor ca fiind o infracţiune mai puţin gravă în comparaţie cu, 
de exemplu, infracţiunile împotriva patrimoniului;

‑  Am identificat o tensiune între diversele autorităţi care intervin 
în situaţiile de violenţă – poliţişti, procurori, judecători, asistenţi 
sociali – şi, inevitabil, o plasare a responsabilităţii în seama „ce‑
luilalt”, fapt ce aduce în discuţie necesitatea consolidării relaţiei 
dintre aceştia astfel încât beneficiarele să nu fie vulnerabilizate de 
aceste neajunsuri; cu toate acestea, un consens unamin (inclusiv 
din partea femeilor intervievate) a fost stabilit în ceea ce priveşte 
nevoia creş terii pedepselor pentru violenţa împotriva femeilor.

‑  Nevoia unor instrumente suplimentare de intervenţie, cum ar 
fi ordinul de interdicţie emis de către poliţist odată cu constata‑
rea faptei, este întărită şi de birocraţia din sistem, şi de volumul 
foarte mare de dosare, ce conduc la o depersonalizare şi decontex‑
tualizare a actului de justiţie, în măsura în care drumul probelor 
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ajunge nu de puţine ori să fie o serie de copy‑paste‑uri din 
procesul verbal întocmit de poliţist.

Recomandări

Recomandări pentru prevenirea violenţei împotriva femeilor 
şi fetelor rome şi nerome prin schimbarea normelor patriarhale 
existente şi deconstruirea prejudecăţilor:

‑  educaţie pentru egalitate de gen, egalitate de şanse şi drepturile 
omului, înţelegerea violenţei împotriva femeilor (pentru recu‑
noaşterea şi expunerea formelor de violenţă) şi educaţie inter‑
culturală (pentru recunoaşterea şi expunerea rasismului şi 
xeno fobiei) şi pro‑diversitate (pentru identificarea şi expunerea 
formelor de manifestare a urii); 

‑  educaţie pentru implicare civică şi pentru intervenţia martori‑
lor la forme de agresiune şi violenţă asupra fetelor şi femeilor, 
precum şi la diferite manifestări ale urii; 

‑  construirea şi consolidarea presiunii grupului, comunităţii, socie‑
tăţii pentru respec tarea egalităţii de gen şi a drepturilor omului;

‑  capacitarea femeilor rome şi nerome/implicarea femeilor în 
luarea deciziei publice şi în viaţa publică prin mobilizare şi 
organizare comunitară – violenţa împotriva femeilor pe agenda 
locala şi naţională;

‑  implicarea bărbaţilor şi băieţilor în acţiuni de prevenire şi 
combatere a violenţei împotriva femeilor şi fetelor rome şi ne‑
rome – deconstruirea/chestionarea modelelor de masculinitate 
şi feminitate existente.

Recomandări pentru profesioniştii din domeniu:
‑  formarea profesioniştilor pentru a creşte eficienţa intervenţiei 

în cazurile de violenţă domestică şi pentru a deconstrui preju‑
decăţile referitoare la victimele violenţei domestice, cât şi la 
diferenţele identitare în funcţie de gen, etnie, clasă, orientare 
sexuală, religie etc.
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‑  implicarea efectivă a tuturor actorilor locali în prevenirea şi com‑
baterea violenţei împotriva femeilor, pe baza unei metodologii 
unitare de lucru – aplicarea prevederilor legislative existente; 

‑  intervenţia Poliţiei şi serviciilor sociale şi în cazurile de violenţă 
împotriva femeilor ce au loc în comunităţi minoritare etnic sau 
care fac parte din grupuri vulnerabile – respectarea şi asigura‑
rea drepturilor tuturor femeilor.

Recomandări pentru modificări legislative şi de politici publice:
‑  abordarea intersecţională în elaborarea şi implementarea poli‑

ticilor publice în domeniu, care să ţină cont de problemele di‑
verse ale femeilor la intersecţia diferitelor sisteme de oprimare, 

‑  adoptarea de urgenţă a recomandărilor formulate de organiza‑
ţiile neguvernamentale din domeniu – armonizarea legislaţiei 
cu prevederile Convenţiei de la Istanbul, introducerea ordinu‑
lui de interdicţie emis de poliţist de la constatarea faptei, înlă‑
turarea prevederii conform căreia cercetarea faptei de violenţă 
în familie încetează dacă victima îşi retrage plângerea;

‑ servicii pentru agresori – consilierea psihologică;
‑  bugetarea adecvată a tuturor serviciilor locale pentru victimele 

violenţei domestice – înlocuirea decontării certificatelor me‑
dico‑legale cu eliberarea gratuită a certificatelor medico‑legale 
în cazurile de violenţă împotriva femeilor, asigurarea transpor‑
tului pentru victime la serviciul de medicină legală;

‑ bugetarea serviciilor post‑găzduire;
‑  eliminarea practicilor profesioniştilor privind medierea în fami‑

lie a cazului de violenţă;
‑  asigurarea accesului la justiţie pentru toate femeile – adaptarea 

informaţiilor privind paşii pentru obţinerea ordinului de pro‑
tecţie astfel încât să fie accesibil pentru femei cu un nivel scăzut 
de educaţie; informaţii existente în limba maternă a minorităţi‑
lor naţionale, precum şi disponibilitatea informaţiilor în diferite 
alte limbi pentru femile imigrante şi refugiate; accesibilitatea 
informaţiilor pentru femei cu deficienţe de vedere sau de auz;

‑  acordarea sprijinului necesar din partea autorităţilor pentru 
redactarea cererilor în cazul femeilor analfabete.
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ANEXA 1 

GHID INTERVIU FEMEI

COPILĂRIE

1. Povestiţi‑mi, vă rog, despre copilăria dvs. (Se urmăreşte locul naşte‑
rii, condiţiile de locuire: familie restrânsă/extinsă.)

2. Cu care membru al familiei vă înţelegeaţi mai bine? De ce? ( Descri‑
erea relaţiei.) 

3. Povestiţi‑mi despre părinţii dvs. în timpul copilăriei dvs. Cu ce se 
ocupa mama? Dar tatăl? Dar bunicii? (Cine se ocupa de gătit, spălat, 
copii, grădină etc.? Cine lua deciziile în familie?) (Se urmăreşte dis‑
tribuţia rolurilor în familie.)

4. Ce vă jucaţi când eraţi copil? Unde vă jucaţi (acasă, în curte, la prie‑
teni)? Cu cine? Ce meserie visaţi să aveţi în viaţă când eraţi copil? 

5. Aţi făcut pozne în copilărie? Care erau pedepsele? Cum se stabileau 
acestea? (Cine vă pedepsea mai des? Cine vă lua apărarea?)

6. Cum erau copiii în acea perioadă? Cum erau fetele? Dar băieţii?
7. Aţi mers la creşă/grădiniţă? Povestiţi‑mi despre acea perioadă. 
8. Ce vă plăcea cel mai mult la grădiniţă? Dar la şcoală? Ce nu vă plă‑

cea? De ce?
10. Cum arătau sărbătorile/evenimentele în familie în vremea copilă‑

riei dvs.? Ce obişnuiaţi să faceţi de sărbători?
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ADOLESCENŢĂ

1. Povestiţi‑mi despre adolescenţa/tinereţea dvs.
2. S‑a schimbat relaţia cu părinţii/fraţii, bunicii faţă de copilărie? Cum? 

De ce?
3. Ce făceau părinţii în gospodărie? Dar bunicii? 
4. Aţi continuat studiile?

4.1 Cum v‑aţi ales liceul? Cine v‑a îndrumat?
4.2 Povestiţi‑mi, vă rog, despre perioada liceului! (Dacă este cazul)

5. Cum obişnuiaţi să vă petreceţi timpul liber?
6. Erau tinerii de atunci diferiţi de cei de acum? 
7. Cum erau fetele? Dar băieţii? Era bine aşa? Dacă da, de ce? Dacă nu: 

cum v‑ar fi plăcut să fie?
8. V‑aţi continuat studiile? Dacă da, cum aţi ales facultatea? Cine v‑a 

îndrumat? Dacă nu, de ce?
9. V‑aţi confruntat cu probleme în perioada adolescenţei? Care ar fi 

acelea? Prietenii/prietenele dvs. au avut probleme? 
10. Aţi avut un prieten/o prietenă mai apropiat(ă)?
11. Cum erau relaţiile de acest fel în acea perioadă? Cum trebuiau să 

fie fetele? Dar băieţii?
12. Aţi lucrat undeva în acea perioadă? Dacă da, unde? Cum aţi ajuns 

să lucraţi acolo? Dacă nu, de ce? (Se urmăreşte şi fenomenul nave‑
tismului – descriere.)

13. Povestiţi‑mi despre cum v‑aţi cunoscut cu soţul/soţia.
14. Părinţii, prietenii, vecinii ştiau de relaţia dvs.? Dacă da, cum au 

aflat? Dacă nu, de ce nu ştiau?
15. Aţi avut mai multe relaţii? Povestiţi‑mi!

CĂSĂTORIE

1. Cum aţi hotărât să vă căsătoriţi? V‑aţi sfătuit cu cineva? Cu cine?
2. Ce aţi făcut după căsătorie? Cum a evoulat relaţia cu soţul? Cum 

v‑aţi împărţit sarcinile în familie? 
3. Aţi rămas în casa părintească sau v‑aţi mutat? Unde v‑aţi mutat? (La 

familia soţului/în casă nouă – relaţiile noii familii cu socrii.)
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4. Cine se ocupă/se ocupa de spălat, călcat, gătit, grădină, reparaţii, 
copii? Cine ia deciziile importante (cu privire la copii, cheltuirea 
banilor) în casă?

5. Au existat discuţii în casă legate de împărţirea responsabilităţilor? 
Povestiţi!

6. Lucraţi/aţi lucrat? Unde? Salariul dvs. vă ajunge pentru cheltuielile 
zilnice? Aveţi şi alte surse de venit? Dacă da, care? Reuşiţi să faceţi 
economii? Pentru ce economisiţi?

7. Dar soţul/soţia lucrează? Unde?
8. Şomeri, casnice:  Vă căutaţi/v‑aţi căutat un loc de muncă? Dacă da, 

ce fel de loc de muncă credeţi că vi se potriveşte/vi s‑ar fi protrivit 
cel mai bine? (Din nou tranziţie.)

9. Pentru pensionari: Aveţi pensie? Vă ajunge pentru nevoile zilnice? 

PROBLEME

10. Care sunt problemele comunităţii în care locuiţi?
‑ Credeţi că sunt diferite de problemele altor comunităţi?
‑ Daca da, care sunt explicaţiile? 

11. Care sunt problemele/dificultăţile cu care vă confruntaţi în viaţa 
de familie?

12. Care sunt principalele probleme pe care le‑aţi observant la oamenii 
din jurul dvs.? Se confruntă femeile cu probleme diferite de cele ale 
bărbaţilor? Care sunt problemele ce apar în familie (între soţi)?

13. Cunoaşteţi situaţii de violenţă în comunitatea în care locuiţi? 
‑ Care sunt persoanele cele mai afectate de acest fenomen?
‑ Care credeţi că sunt cauzele? 
‑ Ştiţi cumva cum justifică cei care sunt violenţi aceste reacţii? 

SOLUŢII

‑ Puteţi să îmi povestiţi câte ceva despre astfel de situaţii?
‑ La cine aplează persoanele aflate în situaţii de violenţă?
‑ La cine credeţi că ar trebui să apeleze? 
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‑ Cine poate să ajute în astfel de situaţii?
‑ Cunoaşteţi să existe legi care să le protejeze pe victimele violenţei?

14. Ce credeţi că ar trebui să facă statul român (primăria, autorităţile 
locale) pentru dvs.?

15. Aveţi un grup de prieteni cu care vă vedeţi? Cum vă petreceţi tim‑
pul împreună? Aveţi o prietenă/un prieten de suflet? Cum staţi în 
contact? Cum v‑aţi stabilit relaţia aceasta?
‑ La cine apelaţi în caz de nevoie? Cu cine vă ajutaţi?
‑ Cum vă înţelegeţi cu vecinii/cu colegii de serviciu? 

16. Ce faceţi în timpul liber? 
17. Cum vă vedeţi copiii? Cum aţi dori să îi vedeţi în viitor?
18. Ce credeţi că ar trebui să facă oamenii în general pentru a avea o 

viaţă mai bună?

19. Ce calităţi consideraţi că ar trebui să aibă o femeie? Dar un bărbat?
‑ Care este secretul unei căsnicii reuşite?
‑ Care este cea mai frumoasă experienţă din viaţa dvs.?
‑ Există o persoană care v‑a schimbat viaţa?
‑ Ce perioadă din viaţă v‑aţi dori să retrăiţi?

20. Vă rog să transmiteţi un mesaj pentru femeile din comunitatea dvs.



ANEXA 2 

GHID INTERVIU AUTORITĂŢI

1. Vă rog să îmi spuneţi care este funcţia dvs. şi ce atribuţii aveţi în 
virtutea acestei funcţii. 

2. Aveţi atribuţii şi în ceea ce priveşte situaţiile de violenţă domestică/
violenţă împotriva femeilor? Care sunt acestea?

3. Din experienţa dvs., există tipuri de violenţă mai frecvente? Care 
ar fi acestea?

4. Care credeţi că sunt factorii ce conduc la astfel de situaţii?
5. Există şi factori/circumstanţe agravante? Care ar fi aceştia şi cum 

ar putea fi înlăturaţi?
6. Din experienţa dvs., există anumite categorii/grupuri/comunităţi 

mai expuse acestui fenomen/care apelează mai mult la dvs.? Care 
ar fi explicaţiile? Intrevenţia se face diferit în funcţie persoanele 
care se adresează instituţiei dvs? Cum recunoaşteţi aceste categorii?

7. Credeţi că există anumite culturi în care violenţa domestică sau 
violul este acceptabil? Care sunt acestea? Credeţi că unii bărbaţi 
sunt mai agresivi sau mai geloşi pentru că aşa e cultura lor? 

8. Care este relaţia dintre victimă şi agresor în cele mai multe cazuri? 
9. Vă rog să îmi prezentaţi procedurile după care interveniţi/se inter‑

vine în cazurile de violenţă domestică/împotriva femeilor.
10. Cum vi se par aceste proceduri? 
11. Sunt ele eficiente? Pot fi îmbunătăţite? Cum?
12. Cu ce alte autorităţi colaboraţi/ce autorităţi colaborează pentru a 

rezolva cazurile de violenţă domestică/împotriva femeilor? 
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Descrieţi modul de relaţionare. Care sunt punctele forte şi punctele 
slabe ale acestor interacţiuni?

13. Care sunt dificultăţile cu care vă confruntaţi/care apar în interven‑
ţiile pe situaţii de violenţă domestică/împotriva femeilor? (În spe‑
cial pentru poliţişti, procurori şi avocaţi.)

14. Cum are loc monitorizarea ordinului de protecţie în cazurile de 
violenţă domestică?

15. Care credeţi că sunt obstacolele şi provocările pe care le întâmpină 
poliţiştii pentru a le oferi siguranţă victimelor violenţei domestice? 
Ce credeţi că trebuie modificat?

16. Credeţi că existenţa unui ordin de protecţie de urgenţă emis de 
poliţist în maximum 24 de ore de la constatarea faptei, prin care să‑l 
evacueze pe agresor şi să impună interdicţia de a se apropia de 
victimă, ar fi de ajutor?

17. Aţi intervenit vreodată într‑un caz de violenţă domestică? Care a 
fost reacţia agresorului faţă de dvs.? Cum a reacţionat victima când 
aţi ajuns la faţa locului?

18. Ce aşteptări credeţi că a avut victima când aţi ajuns la faţa locului? 
Ce aşteptări credeţi că are victima când depune plângere?

19. Aţi oferit vreun sfat sau informaţii victimelor violenţei domestice 
cu care aţi intrat în contact? 

20. De ce credeţi că îşi retrag victimele plângerea? Ce simţiţi atunci 
când îşi retrag victimele plângerea?

21. Credeţi că procurorii ar trebui să se autosesizeze în cazurile de vi‑
olenţă domestică sau violenţă sexuală? În ce condiţii?

22. Credeţi că violenţa domestică sau violurile au loc preponderent în 
anumite cartiere sau zone din oraş?

23. Dacă ar fi să reorganizaţi tot procesul de intervenţie în situaţii de 
violenţă împotriva femeilor, ce aţi face mai exact?
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