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violENţA îN fAMiliE — 
uN sTArTuM (iNEviTAbil) Al suiCidului

Oxana ROTARU, doctor, conferenţiar universitar
Mihaela TESLEV, studentă; Natalia FLENCHEA,studentă

In Moldova, when the Romanian Book of learning by Vasile Lupu was implemented, the 
women was defended by law, or in accordance with the legal stipulations was mentioned that 
situation of violence application either physical or psychic as well as the punishment of men. 
But by the deviant behavior of the men the personality of the women is still decreased.

„Nici o lege umană nu poate să-şi realizeze 
caracterul său firesc de dirijare socială dacă 
vine în contradicţie cu legităţile naturii“.
H.Spencer,Statistică socială, 1886

Deseori ne intrebăm de ce viaţa nu are rost? Cu ce am gresit de am ajuns 
într-un moment de cumpană? Cine poartă raspundere pentru lacrimile vărsate? 
Cine duce evidenţa celor care hotărăsc sa plece dincolo?Cine este vinovatul? Sunt 
întrebări retorice. Este foarte greu de acceptat şi de trecut peste o tragedie de ase-
menea proporţii, e de nedescris starea de gol profund, de amaraciune care ramine 
post-mortem, e dureros…

Violenţa în familie ar fi un startum pentru suicid- e o concluzie dedusă din cerce-
tările în domeniu, o concluzie dureroasă ce pune pe gînduri.Oare nu există o altă cale 
de a rezolva conflictele cu cei de acasă???Oare chiar aflîndu-ne într-o eră cînd homo 
sapiens a ajuns să exploreze tot ce mişcă şi are viaţă,şi totuşi noi,oamenii,recurgem 
la metode de nedescris pentru a ne rezolva conflictele cu lumea exterioara si cea 
interioara?De ce ne inhibam şi nu căutăm speranţa?De ce se ajunge pînă la „nu mai 
pot…“ şi lăsăm mîinele în jos? Există oameni care sunt dornici şi predispuşi să ajute 
persoanele aflate la rascrucea vieţii.E doar o problemă de timp şi tot ce trebuie să 
faci e sa ceri ajutor…si vei fi ajutat la sigur…pentru că nimeni,absolut nimeni nu 
poate rămîne indeferent atunci cînd se întîmplă o tragedie!!!

Amintim că „…respectarea drepturilor omului trebuie să facă parte din educaţia 
globală şi din demnitatea omului, iar toate aspectele violenţei fizice sau mintale îm-
potriva persoanei umane constituie o violare a drepturilor sale „.Astfel menţionăm 
că, în diferite epoci atît violenţa cît şi suicidul aveau o alta însemnătate. Aşa spre 
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exemplu, în Federaţia Rusă în secolul XVI se aplicau acele reguli şi „sfaturi“ pentru 
a avea o familie armonioasă în conformitate cu care femeii îi era rezervat un loc în 
„suburbia“ familiei.

În Moldova , în perioada cînd era pusă în aplicare Cartea românească de în-
văţătură a lui Vasile Lupu,femeia era apărată prin lege ,ori conform prevederilor 
legale(glavaua 21 din Pravilă „cînd se va despărţi muierea de bărbat pentru vrăjmăşia 
bărbatului „)era menţionată acea situaţie de aplicare a violenţei fie fizice, fie psihice 
precum şi de pedepsirea a barbatului.Însă prin comportamentul deviant al barbatului 
personalitatea femeii era totuşi diminuată.

Această instrucţiune stabileşte clar superioritatea barbatului în familie.Deşi nu 
mai este actuală în marele oraşe din Rusia mai există acele sate mici,rupte de lume 
unde regulile de bază ale acestei instrucţiuni sunt aplicate,violenţa în familie avînd 
un nivel ridicat.

În antichitate ,însă,suicidul avea o altă însemnătate, denotînd calităţi de vitejie, 
bărbăţie şi tărie de caracter.În Japonia procedura de a-şi spinteca burta,denumită 
harakiri era ceva ce ţinea de datoria oricărui samurai ce se respecta şi era devotat 
statutului său.

Legislaţia R.M a adoptat un şir de acte normative care ar putea clarifica această 
problemă gravă cu care se ciocneşte societatea noastră.Astfel de acte ar putea rezolva 
şi ameliora situaţia, însă, implementarea lor necesită efort,timp,bani,răbdare atît din 
partea autorităţilor cît şi a tuturor cetăţenilor .Legea cu privire la prevenirea şi com-
baterea violenţei în familie a intrat în vigoare la 18.09.2008 stabilind bazele juridice 
şi organizatorice ale activităţii de prevenire şi de combatere a violenţei în familie, 
autorităţile şi instituţiile abilitate cu funcţii de prevenire şi de combatere a violenţei 
în familie, mecanismul de sesizare şi soluţionare a cazurilor de violenţă. În sensul 
prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică: violenţă în familie — orice acţiune 
sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare sau de apărare a 
unor alte persoane, manifestată fizic sau verbal, prin abuz fizic, sexual, psihologic, 
spiritual sau economic ori prin cauzare de prejudiciu material sau moral, comisă de 
un membru de familie contra unor alţi membri de familie, inclusiv contra copiilor, 
precum şi contra proprietăţii comune sau personale;

violenţă fizică — vătămare intenţionată a integrităţii corporale ori a sănătăţii 
prin lovire, îmbrîncire, trîntire, tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere, strangulare, 
muşcare, în orice formă şi de orice intensitate, prin otrăvire, intoxicare, alte acţiuni 
cu efect similar;

violenţă sexuală — orice violenţă cu caracter sexual sau orice conduită sexuală 
ilegală în cadrul familiei sau în alte relaţii interpersonale, cum ar fi violul conjugal, 
interzicerea folosirii metodelor de contracepţie, hărţuirea sexuală; orice conduită 
sexuală nedorită, impusă; obligarea practicării prostituţiei; orice comportament 
sexual ilegal în raport cu un membru de familie minor, inclusiv prin mîngîieri, să-
rutări, pozare a copilului şi prin alte atingeri nedorite cu tentă sexuală; alte acţiuni 
cu efect similar; 
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violenţă psihologică — impunere a voinţei sau a controlului personal, provocare 
a stărilor de tensiune şi de suferinţă psihică prin ofense, luare în derîdere, înjurare, 
insultare, poreclire, şantajare, distrugere demonstrativă a obiectelor, prin ameninţări 
verbale, prin afişare ostentativă a armelor sau prin lovire a animalelor domestice; 
neglijare; implicare în viaţa personală; acte de gelozie; impunere a izolării prin de-
tenţie, inclusiv în locuinţa familială; izolare de familie, de comunitate, de prieteni; 
interzicere a realizării profesionale, interzicere a frecventării instituţiei de învăţă-
mînt; deposedare de acte de identitate; privare intenţionată de acces la informaţie; 
alte acţiuni cu efect similar;

violenţă spirituală — subestimare sau diminuare a importanţei satisfacerii necesi-
tăţilor moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiraţiilor 
membrilor de familie, prin interzicere, limitare, luare în derîdere sau pedepsire a accesului 
la valorile culturale, etnice, lingvistice sau religioase; impunere a unui sistem de valori 
personal inacceptabile; alte acţiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare;

violenţă economică — privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace 
de existenţă primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate; abuz 
de variate situaţii de superioritate pentru a sustrage bunurile persoanei; interzicere 
a dreptului de a poseda, folosi şi dispune de bunurile comune; control inechitabil 
asupra bunurilor şi resurselor comune; refuz de a susţine familia; impunere la munci 
grele şi nocive în detrimentul sănătăţii, inclusiv a unui membru de familie minor; 
alte acţiuni cu efect similar;

agresor — persoană care comite acte de violenţă în familie, în concubinaj;
victimă — persoană, adult sau copil, supusă actelor de violenţă în familie, în 

concubinaj.
În Republica Moldova pe lîngă ONG-uri există şi organe statale special abilitate în 

evidenţa şi protecţia „interiorului“ familial.Conform legii sus numite, acestea sunt:
a)  autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate (Ministerul Protecţiei 

Sociale, Familiei şi Copilului, Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul 
Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Administraţiei Publice 
Locale, Ministerul Justiţiei);

b)  autorităţile administraţiei publice locale de specialitate: 
— secţiile/direcţiile de asistenţă socială şi de protecţie a familiei;
— direcţiile generale de învăţămînt, tineret şi sport;
— organele ocrotirii sănătăţii;
— organele afacerilor interne;

c)  comisiile pentru probleme sociale de pe lîngă autorităţile administraţiei publice 
locale;

d)  centrele/serviciile de reabilitare a victimelor şi agresorilor;
e)  alte organizaţii cu activităţi specializate în domeniu.
Autoritatea publică centrală abilitată cu funcţii de elaborare şi de promovare a 

politicilor de prevenire şi de combatere a violenţei în familie şi de asistenţă socială a 
victimelor şi agresorilor este Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului.
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Pe lîngă organelle abilitate în domeniu,actul normativ cuprinde şi o serie de 
reglementări cu privire la drepturile victimei ,precum şi sancţiunile care ar putea 
fi aplicate agresorului. Astfel, victimei i se garantează apărarea drepturilor şi inte-
reselor legitime.

La 30.06.1993 a intrat în vigoare hotărîrea Guvernului cu privire la unele mă-
suri de contracarare a propagării pornografiei, sadismului şi cultului violenţei. Pe 
lîngă Ministerul Culturii şi Cultelor al Republicii Moldova a fost creat Consiliul de 
experţi pentru contracararea tendinţelor de pornografie, sadism şi cult al violenţei 
în lucrările de cultură şi artă.

În societatea noastra fenomenul violenţei în familie este prea putin conştienti-
zat. Deşi majoritatea recunosc că există această problemă , ea este percepută în mod 
diferit. Şi totuşi ce semnifică violenţa în familie? Conform datelor prezentate de 
„La Strada“ circa 75 la sută dintre respondenţi cred că violenţa în familie semnifică 
nerespectarea drepturilor copiilor atunci cînd relaţiile violente între soţi reprezintî 
doar o problemă ce are un impact negativ asupra copiilor. Însă de remarcat ar trebui 
faptul ca nu doar copii au de suferit în urma aplicării violenţei. Violenţa în familie 
se referă la toţi membrii acesteia începînd cu cel mai mic şi neputincios pînă la acel 
mai matur şi puternic Consecinţele violenţei domestice sunt dsitructive dacă am 
vorbi despre personalitatea victimei,iar dacă e să ne referim la sensul direct al acestui 
cuvînt ,atunci într-adevăr se distruge omul prin apariţia la acesta a nedorinţei de a 
trăi şi de ne ce nu ,de a avea tentative de aşi împlini voinţa.Iată de ce în cadrul aces-
tui studiu ne-am propus să stabilim coraport între violenţa în famile şi fenomenul 
sucidal care persistă în ţara noastră.

În principiu suicidul întotdeauna a fost o problemă gravă pentru societatea 
modernă deoarece a prezentat mereu o combinaţie cu violenţa în familie care există 
decînd există şi familia,însă în periodă de criză economică mondială aceste două 
fenomene s-au acutizat.Astfel ,multe ziare din alte ţări au publicat informaţii despre 
acele persoane care ciocnindu-se cu anumite porbleme financiare graveţ ca rezultat 
al impactului crizei economice asupra familie lor, au comis acte violente cu famila 
sa,iar apoi s-au sinucis. În SUA, epicentrul crizei financiare, au existat deja numeroase 
sinucideri în rîndul persoanelor care nu au reuşit să mai suporte povara creditelor 
ipotecare. Un manager din California şi-a ucis ţntreaga familie şi apoi s-a sinucis, 
dupa ce şi-a pierdut locul de munca şi averea la începutul lunii octombrie. Cazul său 
a fost urmat de cel al unei femei de 90 de ani care s-a impuscat în piept în timp ce 
autorităţile o evacuau din locuinţa în care îşi petrecuse ultimii 38 de ani din viaţă.  
 În statul american Massachussets, o femeie care a ascuns de soţul său situaţia finan-
ciară gravă a familiei a trimis o scrisoare companiei ipotecare în care a menţionat că 
intentioneaza să se sinucidă înainte să i se ia locuinţa. Ea s-a sinucis cu arma sotului, 
iar ulterior acesta a descoperit un bilet în care îl ruga sa plăteasca ratele la casa cu 
banii din asigurarea sa de viaţă. Tot la începutul lunii mai 2009, un barbat de 45 
de ani din Los Angeles s-a sinucis şi şi-a ucis soţia, soacra si cei trei fii, motivînd 
în biletul lasat că se afla într-o situaţie financiară foarte proastă. După acest caz, 
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autorităţile din Los Angeles au facut apel la toţi americanii să ceara ajutor pentru ei 
inşişi şi pentru familiile lor atunci cînd se simt copleşiţi de problemele financiare, 
de teama unui val de sinucid.Prin urmare violenţa domestică reprezintă acel factor 
care defapt generează fenomenul sucidal.

Conform datelor statistice în Republica Moldova numărul de cazuri suicidale 
înregistrează o situaţie constantă în principiu,de la an la an diferenţa nefiind consi-
derabilă. Deşi victime ale violenţei mai des sunt femeile,statistica arată că suicidul 
este comis mai des de bărbaţi,raportul în Republica Moldova fiind de 1 la 5.

Toate cercetările efectuate demonstrează că actele suicidare au avut următoarele 
cauze:

1)  în 10 familii — dificultăţi de ordin material, incapacitatea de a-şi asigura 
familia cu minimul necesar;

2)  în 9 familii — probleme personale şi familiale (3 cazuri — conflicte intrafa-
miliale; 2 cazuri — adulterul; 1 caz — povara singurătăţii; 1 caz — divorţul; 
2 cazuri — dragoste neîmpărtăşită);

3)  în 4 familii — probleme cauzate de starea sănătăţii (2 cazuri — boala psihică; 
1 caz — cancerul; 1 caz — impotenţa sexuală a bărbatului);

4)  în 2 familii — probleme declanşate de comportamentul asocial (1 caz — pe-
deapsa penală pentru omor; 1 caz — graviditatea nedorită a adolescentei).

Conflictele personale şi familiale sunt, deseori, asociate cu problemele materiale, 
deoarece tocmai lipsa de bani generează conflicte în familie, în special în familiile 
tinere, unde, adesea, principalele valori orientative nu sunt dragostea şi respectul 
reciproc, ci banii. După toate probabilităţile, în anii ’80 oamenii nu acordau atâta 
atenţie problemelor materiale, deoarece erau protejaţi în plan social, datorită cărui 
fapt suicidele cauzate de dificultăţile materiale se aflau pe ultimul loc, şi nu pe primul, 
ca în prezent. Prin urmare, putem conchide că starea mediului familial, a celui creat 
în colectivul de muncă, gradul de respectare a echităţii sociale, nivelul bunăstării 
materiale şi alte condiţii influenţează, în mare parte, comportamentul omului.

Conform datelor statistice procentajul mărit al manifestărilor de violenţă le revine 
persoanelor cu un grad mai scăzut al nivelului de studii. Cu cît o persoană este mai 
puţin supusă unei evoluţii spirituale, cu atat comportamentul său faţă de aproapele 
este mai puţin stabil. De regula, crearea unei familii începe foarte frumos: cu decla-
ratii de dragoste, cu un „da“ în faţa altarului, cu gînduri senine spre un viitor fericit. 
Dar realitatea de zi cu zi, lipsa mijloacelor financiare, greutăţile apărute pe parcurs 
îi face pe mulţi care nu demult şi-au jurat credinţă, dragoste şi devotament să-şi 
schimbe comportamentul. Violenţa în familie a devenit o problemă sociala, care cu 
regret, se complică pe an ce trece. Dacă multe din organizaţiile non-guvernamentale 
încearcă să facă ceva pentru combaterea violenţei în familie, cu atit mai mult noi,cei 
care optăm pentru valori morale sănătoase, trebuie să ne implicam în prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie. Un studiu realizat recent de către Forul organizaţiilor 
de femei din Republica Moldova arată că 98 la sută dintre cei chestionaţi au confirmat 
prezenţa tratamentului brutal în familie, 70 la suta consideră că societatea tratează 
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violenţa în familie ca o normă, iar 52% au relatat că printre prietenii lor sunt femei 
supuse violenţei în familie, 68 la suta dintre cei chestionaţi( victime ale violenţei în 
familie) — au raspuns că nu stiu unde se pot adresa după ajutor.

Cu referire la numărul femeilor afectate de violenţa domestică, vom preciza că 
nu există o statistică unică (nemaivorbind de una la nivel naţional), fiecare organi-
zaţie făcând trimitere fie la cifrele proprii (având ca sistem de referinţă beneficiarele 
cărora le-au acordat asistenţă), fie la unele rapoarte/sondaje de opinie. De exemplu, 
un studiu realizat de Winrock International în Moldova — „Femeile în situaţii de 
risc din Republica Moldova“ — menţionează că circa 41% din femei au fost afec-
tate de violenţă în familie cel puţin o dată în viaţă sau fiecare a patra femeie suferă 
de violenţă; 20% din femei nu pot lua nici o decizie fără voia/acceptul bărbatului. 
Acelaşi studiu precizează că rata globală a violenţei în familie, estimată pe durata 
întregii vieţi, este semnificativ ridicată pentru femeile cu vârsta cuprinsă între 25 
şi 35 de ani. Rata violenţei este, de asemenea, mai ridicată pentru femeile cu studii 
neterminate, precum şi pentru femeile din zonele de nord şi de sud ale republicii, 
adică din zonele rurale. Ponderea femeilor cu copii afectate de violenţă în familie 
este mai înaltă decât cea a femeilor fără copii. Este important de menţionat că cea 
mai răspândită formă de violenţă domestică în Moldova o constituie violenţa psi-
hologică, însoţită de toate celelalte forme de violenţă enumerate. 39% dintre femei 
care s-au declarat victime ale violenţei, au menţionat că violenţa psihologică este 
cea mai dureroasă.

De asemenea, UNICEF a realizat un studiu care se referă mai mult la abuzarea 
copilului în familie şi în şcoală (un studiu demografic şi de sănătate, realizat în 2009), 
care a cuprins un eşantion de 1.620 copii cu vârsta între 10-18 ani (adică elevi) şi 630 
de părinţi, fiind unul reprezentativ atât din punct de vedere geografic,cât şi ca vârstă 
şi sex. 20% dintre copiii intervievaţi spun că suferă de violenţă verbală, 10%dintre 
părinţi recunosc că îşi abuzează emoţional şi psihologic copii; 25% din numărul 
copiilorparticipanţi la sondaj mărturisesc că sunt abuzaţi fizic sau bătuţi de către 
părinţi, 7% dintrepărinţi recunosc că-şi pălmuiesc copii, iar alte 4% — că îi şi bat 
des. Dintre elevii intervievaţi 10% spun că sunt nevoiţi să lipsească de la şcoală 1—2 
săptămâni pe an pentru că părinţii „îi punla lucru în gospodărie“, fapt care constituie 
o încălcare a drepturilor copiilor. Acest lucru li seîntâmplă de 2 ori mai des băieţilor 
decât fetelor, se mai arată în studiul realizat de UNICEF. Câtdespre abuzul sexual, 
10% dintre copii au mărturisit că au fost supuşi diferitelor forme deagresiune sexuală 
(fie că au fost impuşi să privească filme porno, fie că au fost molestaţi). Circa10% 
dintre cei supuşi agresiunii sexuale au menţionat că au avut o asemenea experienţă 
nu osingură dată. În sfârşit, fiecare al zecelea copil este pedepsit cel puţin cu o palmă 
de mai multeori pe an. Studiul demografic şi de sănătate (realizat în 2008) denotă 
că aproximativ una din patru femei (27%) a trecut prin violenţă de la vârsta de 15 
ani şi circa 13% au suferit de violenţă în ultimele12 luni, precedente studiului. Cel 
mai des în calitate de agresor este soţul (69%) şi mai rartatăl/tatăl vitreg (14%) ori 
mama/mama vitrega (7%).
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Din cele menţionate mai sus conchidem că numarul de suicid este mult mai 
mare în rîndul copiilor maltrataţi.Avînd în vedere situaţia de fapt care are loc pe 
întreg globul pămîntesc şi aici putem include situaţia financiară,cea demografică 
cît şi „statutul“ sentimental al fiecărei familii în parte ,în ansamblu ,toate acestea 
au generat apariţia unui curent nou în rîndul tinerilor care poartă denumirea de 
„emo“‑un trend care adesea promoveaza hipersensibilitatea.

Cum se identifică un emo-kid? La început (1985—1994) termenul de emo era 
folosit în muzică, acesta fiind un subgen al rockului. Pe parcursul anilor, acest cu-
vânt cunoaşte un domeniu vast de întrebuinţări. Ascultătorii acestui gen de muzică 
au devenit emo-kids, felul în care se îmbracă a devenit emo-style, felul în care se 
machiază emo make-up iar modul în care reacţionează emo-acting. Se îmbracă 
exclusiv în negru, sunt teribilişti şi le place să-şi picteze unghiile în negru . Moda 
emo s-a schimbat în timp. Trendul iniţial prevedea păr simplu, fără cărare, pulo-
vere strâmte, cămaşă şi geacă. Această modă a fost uneori caracterizată ca fiind un 
simplu moft, un capriciu.Recent, trendul emo este asociat cu un stereotip ce constă 
în a fi emoţional, sensibil, timid, introvertit, anxios. Mai este asociat şi cu stări de 
depresie, tendinţe de auto-provocare de răni, chiar şi sinucidere.Pe lîngă toate acestea 
,adepţii acestui curent îşi exteriorizează nemulţumirea prin introvertire.Ei susţin că 
lumea este prea dură pentru existenţa lor iar neînţelegerea celor din jur îî fac să-şi 
pună capăt zilelor .Astfel, în martie 2009 o fetiţă emo de numai 12 ani s-a sinucis şi 
acesta nu este unicul caz. În fine, considerăm că violenţa în familie şi suicidul sunt 
în interdependenţă directă cu acest curent doarece anume în aceste familii lipsite de 
dragoste şi afecşiune apar emo kids şi prin urmare creşte şi numărul de suiciduri.

In concluzie putem invoca un protest, care ar fi în stare să diminueze aceşti factori 
distructivi ai societăţii, care obligă unele persoane să renunţe la cel mai frumos dar, 
la viaţă, acest cuvînt care dă un început şi nicidecum un sfîrşit!Prudenţa în astfel de 
situaţii exceptionale face casă bună cu strigătul după ajutor, ori în asemenea situaţii 
latura angelica trebuie să se trezească în fiecare din noi. Să ajutam aceste persoane 
care ajung la cumpăna dintre lumi, să le îndrumăm spre o cale mai buna, să le ară-
tam că nu totul este pierdut şi că încă mai există o şansă.-o şansă care dă naştere la 
o nouă viaţă, la o nouă personalitate şi ,de ce nu-la o nouă lume.
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