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Odată cu începutul pandemiei, casa a devenit cel mai periculos loc 

pentru multe femei, observându-se o creștere considerabilă a numă-

rului de cazuri de violență domestică. Programul Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare în Moldova afirmă că, de la începutul pandemiei, 

numărul de apeluri telefonice către linia de asistență a crescut cu 35%. 

UN Women Moldova în colaborare cu Centrul Internaţional „La Stra-

da” Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu su-

portul financiar al Suediei, a desfășurat o evaluare pentru a înțelege 

impactul crizei asupra femeilor afectate de violență în familie. 

Statistica arată că femeile din mediul urban sunt mai vulnerabile în 

fața violenței în perioada stării de urgență (între 64% și 80% din adre-

sări la organizațiile specializate). Majoritatea acestora sunt mame cu 

1-3 copii și vârsta între 25 și 45 de ani, 80% dintre ele având studii 

medii [1]. La momentul actual, cauzele acestei creșteri sunt datorate 

situației pandemice generate de COVID-19: începând cu restricțiile 

impuse de autorități, cu limitarea la domiciliu, pierderi economice și 

șomaj, până la starea psihologică a indivizilor cauzată de frustrările le-

gate de riscul de îmbolnăvire. Pe de altă parte, sunt actuale și cauzele 

obișnuite ale violenței împotriva femeilor, cum ar fi infidelitatea, gelo-

zia, consumul de alcool și factorii culturali, precum stereotipurile des-

pre superioritatea bărbaților în raport cu femeile și percepția divorțului 

ca fiind un eșec. În acest context, este cert faptul că violența în familie 

lasă amprenta în procesul dezvoltării personalității la femei. 

Personalitatea reprezintă modul specific de organizare a trăsăturilor 

emoționale, cognitive și comportamentale ale persoanei, având rol de 

adaptare a individului la mediu și asigurând continuitatea psihică şi 

funcţionarea proceselor psihice.  
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Conform Declaraţiei pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femei-

lor, adoptată de Adunarea Generală ONU, în decembrie l993, terme-

nul de „violenţă împotriva femeilor” este definit ca „orice act de vio-

lenţă fundamentat pe diferenţa de gen, care rezultă sau care poate re-

zulta într-o vătămare sau suferinţă fizică, sexuală sau psihologică a 

femeilor, inclusiv ameninţările cu asemenea acte, coerciţia sau priva-

rea arbitrară de libertăţi, indiferent dacă acestea apar în viaţa publică 

sau privată” [2, p. 1]. Violența poate fi de mai multe tipuri: fizică, psi-

hologică, sexuală, spirituală și economică. Actele de violență pot fi 

singulare, sau, în cele mai frecvente cazuri, se pot desfășura în mai 

multe episoade. În cel de-al doilea caz, merge vorba despre un cerc 

vicios al violenței domestic întâlnit sub numele de „Ciclul violenței în 

familie”. Conform literaturii de specialitate, acesta se desfășoară în 

șase etape: eveniment declanșator, escaladarea conflictelor, explozie, 

abuz, regrete și „luna de miere” [3, p. 95]. 

 Violenţa are ca efect distrugerea sentimentului de securitate 

personală a femeii și duce la modificări atât psihologice, cât și 

comportamentale și sociale. Conform unor studii, femeile supuse 

violenței au un risc mai mare de a dezvolta depresie și anxietate. De 

asemenea, acestea sunt familiarizate și cu angoasa, și frica, care, pe de 

o parte, sunt legate de actul de violență, dar pe de altă parte, reflectă 

un sentiment de insecuritate tipic pentru majoritatea femeilor. Astfel, 

un studiu australian arată că 70% dintre femei se tem să meargă 

noaptea singure pe stradă, această valoare fiind mai ridicată pentru 

femeile care au suportat agresiune de la parteneri, iar conform unui 

studiu britanic, 37% dintre femei au frică de viol [4, p.15]. Așadar, 

femeile, chiar și înainte de a fi agresate, sunt predispuse la teamă, 

angoasă, atacuri de panică și fobii. Ca urmare a expunerii îndelungate 

la factori stresanți, victima poate dezvolta reacții de stres posttrauma-

tic, însoțite de sentimente de vinovăție, rușine, vulnerabilitate și stimă 

de sine scăzută, și libertate de exprimare limitată. Davidson (1991) a 

observat un risc mai mare de a avea paranoia sau schizofrenie la 

femeile ce trăiesc în mediu violent [5, p.110]. Pe plan comportamen-

tal, violența împotriva femeii poate provoca o multitudine de proble-

me, începând de la tulburări ale nutriției și ale somnului, până la 
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automutilare și tentative de suicid. O mare parte dintre victimele vio-

lenței fizice sau sexuale ajung să se refugieze în consumul de alcool 

sau substanțe narcotice sau să prezinte comportamente sexuale ris-

cante [4, p.15]. Pe plan social, victima violenței domestice întâmpină 

greutăți în formarea relațiilor interpersonale, iar în cele mai rele 

cazuri, este izolată forțat sau se autoizolează. Deseori, femeile care au 

fost supuse violenței ajung să experiment teze „Sindromul victimei 

violenței domestice”. Potrivit specialiștilor, acest sindrom este o tulbu-

rare mentală periculoasă, care duce la paralizia psihologică. La victi-

mizare se ajunge prin folosirea în mod repetat și cu intenție, de către 

agresor, a unor comportamente care au ca scop stabilirea și menținerea 

puterii și a controlului asupra femeii. De obicei, victima se consideră 

vinovată pentru actul de violență la care a fost supusă și nu anunță po-

liția sau serviciile sociale. De asemenea, victima consideră că este mai 

sigur, atât pentru ea, cât și pentru copiii ei, să rămână cu abuzatorul, 

simțindu-se atât neajutorată și deprimată încât se crede incapabilă de a 

trăi în afara relației violente.  

În contextul celor menționate, violența în familie reprezintă o 

problemă actuală în societatea contemporană, afectând femeile, 

indiferent de vârstă, condiție, rasă, nivel de educație. Consecințele 

violenței se pot menține pe timp îndelungat, afectând toate aspectele 

vieții victimei. 
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