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Lucrarea prezintă succint situația privind violența față de femei, în 

particular violența dintre partenerii intimi, cauzele și consecințele din 

perspectivă psihologică și psihoterapeutică la nivel individual, dar și 

contextul colectiv patriarhal și tradițional, unde violența este 

normalizată și perpetuată transgenerațional. Totodată, lucrarea își 

propune să analizeze cauzele care determină femeile abuzate să 

trăiască într-o relație toxică și violentă și de ce acestea eșuează de 

multe ori să iasă din astfel de relații, precum și procesul de dobândire 

a autonomiei, și rolul crucial al psihologului și psihoterapeutului în 

susținerea și ghidarea acestui proces.  

Discuțiile despre violența față de femei au apărut în spațiul public 

relativ recent, fiind lansate fie de organizațiile care prestează servicii 

femeilor și copiilor victime, fie în contextul mediatizării unor cazuri 

grave de deces al femeilor abuzate. Mai mult de trei din patru femei 

(76%) afirmă că violența împotriva femeilor este răspândită în țara 

noastră, iar datele statistice vorbesc despre următoarele cifre: 

 Aproape trei sferturi (73%) au fost supuse unei sau altei forme 

de violență din partea partenerului intim, cea mai frecventă fiind 

violența psihologică, resimțită de 71% dintre femeile din Moldova.  

 Două din cinci femei (40%) spun că au fost supuse violenței 

fizice și/sau sexuale din partea partenerului sau nonpartenerului de la 

vârsta de 15 ani.  

 Mai mult de una din cinci femei (22%) afirmă că au fost supuse 

la o formă de violență fizică din partea unui adult înainte de vârsta de 

15 ani, de regulă de către părinții lor [1, p.12 -17]. 

Nu există date oficiale câte femei au reușit să nu repete acelasi 

scenariu de relație abuzivă, dar specialistii din centrele de plasament 
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vorbesc despre faptul că mai mult de 60% dintre femei se întorc sau 

repetă aceleași relații violente sau chiar mai severe. În contextul servi-

ciilor publice, majoritatea intervențiilor și proiectelor pentru susținerea 

femeilor abuzate, în mare parte se opresc la intervențiile de scurtă durată 

și urgente, focusate pe oferirea de adăpost, asistență legală primară și 

calificată, informare, asistență medicală și acoperă într-o măsură foarte 

redusă asistența psihologică și psihoterapeutică de durată. Acest lucru 

este determinat și de faptul că în general aspectele privind recuperarea 

psihoemoțională și sănătatea mintală sunt neglijate în societate.  

Totodată, un alt aspect se referă la recunoașterea violenței psiholo-

gice și sexuale, formele cărora, spre deosebire de violența fizică, mai 

ușor de depistat și de tratat sunt, fără îndoială, construcții complexe, 

multifactoriale, rareori aduse în discuție de înseși femeile care se 

adresează după ajutor și care implică relații de putere și control de 

lungă durată, originea cărora vine din perioade foarte timpurii. Datorită 

diverselor strategii abuzive ale partenerilor intimi și efectelor lor 

specifice asupra calității vieții victimei, a sănătății fizice și psihice și, 

nu în ultimul rând, asupra stimei sale de sine, femeile abuzate de obicei 

întâmpină mari dificultăți de a recunoaște comportamentul abuziv al 

partenerului și, de asemenea, nu sunt capabile să exprime și să verba-

lizeze acest fapt. Totodată, în intervențiile psihoterapeutice, trebuie 

luat în considerare și caracterul transgenerațional al violenței, și 

dimensiunea de gen, dat fiind faptul că în proporție de 95/97% dintre 

victime sunt femei. Dacă ne referim la violența față de femei în 

particular, aceasta este asociată cu violența fizică ce necesită asistență 

medicală, fără a se cunoaște și a se lua în considerare caracterul 

complex, consecințele psihologice și psihice ce afectează pe termen 

lung femeile care trec prin abuz, cele mai cunoscute și evidente fiind 

starea de neputință, stres posttraumatic, anxietate, depresii, stimă de 

sine scăzută, întoarcerea în abuz, suicid etc.  

Concluzii. Femeile care trec prin abuz au personalități diferite și 

experiente și condiții de viață, care determină dacă ea va reuși sau nu 

să iasă din abuz și dacă va reuși să-și dobândească autonomia. 

Conceptul de ,,dobândire a autonomiei” necesită o înțelegere, în 

primul rând, a personalității și specificului acestui tip de abuz pentru a 
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reuși elaboraea și ajustarea intervențiilor psihoterapeutice și dezvolta-

rea de servicii psihosociale. 
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