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Abstract: In our country the issue of violence is one of the most urgent and requires blatant 

attention from the state, governmental and non-governmental organizations, the media, educational 

institutions. This is not only a social, but also a psychological, legal issue. The eradication of 

violence can only be ensured if the whole society is involved in this process, each citizen will be 

aware that violence is an obstacle to the multilateral development of society. 
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Toleranţa ridicată faţă de violenţa domestică, împreună cu vehicularea clişeelor referitoare 

la violenţă, generează în multe cazuri considerarea comportamentului violent ca fiind unul 

normal. În consecinţă, comportamentul violent deghizat în normalitate se transmite de la o 

generaţie la alta. 
Majoritatea din noi, dar mai ales autorităţile care ar trebui să fie cel mai implicate în pro-

cesul de prevenire şi stopare a acestui fenomen nociv, se comportă ca nişte surzi şi orbi, nu 

admit şi nu reacţionează în situaţiile când este vorba despre violenţă. Problema este că nici noi 

nu conştientizăm că foarte des suntem jertfe ale diferitor forme de violenţă. Motivul ar fi că nu 

suntem informaţi, nu cunoaştem consecinţele acestui fenomen şi nici cum putem să opunem 
rezistenţă împotriva violenţei, iar, în rezultat, situaţia este cea pe care o avem la ora actuală – 

mii de victime ale violenţei domestice, femei care suferă urmări grave în urma abuzurilor 

partenerilor de viaţă. 

Nu există o metodă universală pentru a opri sau a contracara violenţa, la etapa actuală 
impunându-se imperios necesitatea perfectării proiectelor de lege, în vederea înlăturării acesteia, 

în special a violenţei faţă de femei, care să legifereze recunoaşterea formelor de abuz şi să cali-

fice violenţa domestică drept infracţiune, să stabilească drept prioritate securitatea şi siguranţa 

victimei, să determine clar ce este violenţă domestică şi să specifice diverse metodologii de 

investigare [4, p. 25].  
Voi menţiona că un sistem unic de acţiuni privind combaterea violenţei domestice pe ţară 

nu există. La fel nu există un cadru instituţional care să asigure accesul femeilor abuzate la 

asistenţă. Mai mult ca atât, activităţile pe care le desfăşoară diferite organizaţii nu sunt coordo-

nate între ele. Există ONG-uri care organizează anumite activităţi (în continuare voi specifica), 
dar ele sunt destinate unei anumite categorii de beneficiari. Categorii care uneori se suprapun, 

inclusiv geografic, fapt ce denotă o dată în plus necesitatea coordonării/informării ONG-urilor 

şi actorilor din acest domeniu despre o activitate sau alta. În acelaşi timp, unele categorii, cum 

ar fi, de exemplu, agresorul, rămân absolut neacoperite şi, astfel, practic în momentul de față 

nimeni nu oferă servicii acestui grup. În general, vorbind de prevenirea violenţei în familie, 
putem clasifica activităţile în câteva categorii: 

1) Activităţi de informare şi sensibilizare; 

2) Activităţi adresate agresorului (lucrând cu agresorul putem preveni violenţa în familie); 

3) Activităţi adresate factorilor de decizie şi grupurilor profesionale [4, p. 57]. 
Dacă e să ne referim la activităţile de informare şi sensibilizare, acestea sunt desfăşurate 

în cea mai mare parte de organizaţiile neguvernamentale şi sunt orientate preponderent elevilor, 

tinerilor din instituţiile de învăţământ de diferit grad (uneori punându-se accentul pe femei şi 

fete), vârsta variind între 16-25 de ani. Vorbind de activităţile adresate agresorului, asemenea 

servicii practic nu există. Actualmente acest tip de activitate ţine de competenţa MAI (lucrul cu 
aşa-zişii scandalagii familiali). În general, în Republica Moldova, din structurile de stat, cu pre-

venirea violenţei în familie se ocupă poliţiştii de sector, ei fiind cei care ţin evidenţa familiilor 
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cu scandalagii. Fireşte, această activitate în sine nu presupune cultivarea unui mod de viaţă 

non-violent sau educarea agresorului, ci mai degrabă „calmarea spiritelor‖. De cele mai multe 

ori, această activitate are un caracter reactiv şi practic nu se recurge la profilaxia proactivă a 

fenomenului în cauză [7, p. 16]. 

Activităţile adresate factorilor de decizie şi grupurilor profesionale. Cele mai multe acti-

vităţi desfăşurate, gen seminare de instruire, treninguri, sunt adresate poliţiştilor. De regulă, ele 

sunt organizate şi realizate tot de organizaţiile neguvernamentale şi cele internaţionale. La ace-

laşi compartiment mai putem menţiona activităţi de instruire privind prevenirea violenţei do-

mestice, destinate pedagogilor şi lucrătorilor sociali, desfăşurate de ONG-uri. 

În acelaşi timp, majoritatea experţilor precizează că aceste activităţi au un caracter spora-

dic, nu sunt coordonate în vederea unei distribuiri geografice uniforme. Cele mai multe activi-

tăţi sunt concentrate în Chişinău şi oraşele mai mari, pe când în localităţile rurale de multe ori 

asemenea activităţi nu ajung [4, p. 28]. 

Beneficiarii activităţilor de prevenire. Activităţile de prevenire (dacă ne referim la tre-

ninguri, seminare) sunt adresate tinerelor cu vârsta între 16-25 ani, femeilor, şi mai puţin publi-

cului general, pentru care se organizează sporadic campanii de sensibilizare (de obicei, dedicate 

acţiunii „16 zile împotriva violenţei domestice‖). Chiar şi acestea nu au un ecou naţional, nu 

sunt agresive (în sensul pozitiv al agresivităţii unei campanii).  

Vorbind despre activităţile de informare şi sensibilizare, am dat ca exemplu Proiectul „Noi 

perspective pentru femei‖, în cadrul căruia Winrock International desfăşoară activităţi de pre-

venire pentru fete/femei cu vârsta între 16 - 25 ani, ce rezidă în treninguri şi în alte activităţi în 

domeniul prevenirii violenţei în familie. La capitolul strategii de soluţionare a violenţei domestice 

în Republica Moldova, este greu de desfăşurat anumite obiective exacte. Însă, cu toate acestea, 

în ultimii ani, au început să se desfăşoare anumite programe îndreptate spre îmbunătăţirea ser-

viciilor de asistenţă socială a victimelor violenţei domestice. Din păcate, toate acţiunile vin din 

afara statului, cu toate că aceasta ar trebui să fie mai mult preocuparea statului nostru [2, p. 45]. 

Discriminarea femeilor persistă în multe societăţi contemporane, inclusiv în Republica 

Moldova, unde acest fenomen preia diferite forme.  

În Republica Moldova, femeile constituie 53% din populaţie, totuşi condiţia femeii în so-

cietate este încă destul de dificilă, fiind afectată atât de consecinţele crizei economice, cât şi de 

statutul ei de mamă şi soţie pe care deseori trebuie să îl combine şi cu statutul său de întreţină-

tor al familiei [4, p. 36]. 

Asigurarea protecţiei drepturilor femeilor în Republica Moldova s-a început odată cu 

ratificarea în 1994 a Convenţiei cu privire la Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare faţă 

de Femei (CEDAW). Conform acestui document, lichidarea discriminării faţă de femei şi pro-

movarea egalităţii genurilor sunt principii de bază ale Naţiunilor Unite şi constituie obiectul 

responsabilităţilor pentru statele membre. Ca urmare a ratificării Convenţiei, atât Guvernul 

Moldovei, cât şi reprezentanţii societăţii civile prezintă Comitetului privind Eliminarea Tuturor 

Formelor de Discriminare faţă de Femei rapoarte periodice, în care se evaluează implementarea 

CEDAW. În perioada 7-25 august 2006, Comitetul s-a întrunit pentru cea de-a 36-a sesiune. 

Raportul alternativ prezentat de către societatea civilă din Moldova descrie principalele reali-

zări ale guvernului, cât şi principalele obstacole care mai persistă în asigurarea egalităţii de şan-

se între femei şi bărbaţi [2, p. 22]. 

În domeniul Protecţia socială a populaţiei, reformarea cadrului legislativ a generat posibili-

tatea de a întreprinde unele măsuri de perfecţionare a diverselor componente ale sistemului de 

protecţie socială. Ţin să menţionez faptul că sistemul public de protecţie socială din Republica 

Moldova e divizat în două componente distincte: sistemul de asistenţă socială şi sistemul de 

asigurări sociale, ce au la bază principii distincte de protecţie. În cadrul asistenţei sociale statul 

şi societatea civilă se angajează să prevină, să limiteze sau să înlăture efectele temporare sau 

permanente ale unor evenimente considerate drept riscuri sociale (boală, accident, dizabilitate, 
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îmbătrânire, maternitate, şomaj, deces), care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a 

persoanelor şi a familiilor aflate în dificultate. Prestaţiile de asigurări sociale însă se acordă 

doar persoanelor asigurate după survenirea riscului asigurat (îmbătrânire, invaliditate, deces 

etc.), cu condiţia achitării contribuţiilor. Prin urmare, perfecţionarea sistemului naţional de pro-

tecţie socială presupune atât perfecţionarea sistemului de asistenţă socială, cât şi a sistemului de 

asigurări sociale.  

Alte strategii pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice la nivel de stat: 

 în primul rând, ar trebui sa funcţioneze un mecanism de susţinere a victimelor violenţei în 

familie şi de pedepsire a agresorilor. 

 ar trebui ca femeile sa-şi schimbe atitudinea faţă de această problemă şi să nu permită 

aplicarea actelor violente, pe care ea le acceptă ca pe ceva firesc. 

 sensibilizarea opiniei publice în legătură cu amploarea și gravitatea acestei probleme so-

ciale (campanii de conştientizare în rândul populaţiei, programe de educaţie comunitară 

prin care s-a urmărit schimbarea mentalităţii si prejudecăţilor populaţiei, prin cristalizarea 

unor curente favorabile prevenirii si combaterii violenţei în familie). 

 identificarea, înregistrarea si monitorizarea cazurilor de violenţă în familie. 

 pregătirea poliţiştilor pentru tratarea corespunzătoare a plângerilor victimelor violenţei în 

familie. 

 elaborarea unei strategii comune în scopul de a asigura un sprijin efectiv victimelor, care 

să implice toate instituţiile cu care este nevoie să se coopereze (Parchetul, Instanţele, orga-

nizaţiile neguvernamentale, instituţiile de îngrijire medicală). 

 propuneri în domeniul legislativ, fie pentru elaborarea unor acte noi, fie pentru comple-

tarea celor existente. 

Stark şi Flicraft analizează în domeniul violenţei domestice următoarele modalităţi de 

prevenire: prevenirea primară, secundară şi terţiară. 

Prevenirea primară urmăreşte scăderea numărului de cazuri de violenţă domestică prin 

schimbarea unor comportamente ce ţin de mediul în care apar cazurile. 

Măsuri de prevenire primară sunt: 

 educarea comunităţii pentru a face o recunoaştere a fenomenului; 

 conştientizarea, de către femeia victimă, a gravităţii situaţiei; 

 evaluarea gradului de siguranţă a femeilor care au renunţat la o relaţie abuzivă: 

 informarea femeilor cu privire la riscurile şi consecinţele agresiunilor: 

Prevenirea secundară se instituie în cazurile identificate şi are ca obiectiv o intervenţie cât 

mai rapidă şi mai eficientă [1, p. 17]. 

Elementele specifice intervenţiei la acest nivel sunt: 

 identificarea cazurilor; 

 validarea cazurilor, 

 tratamente medicale pentru victimă; 

 evaluarea aspectelor de sănătate mintală; 

 atentă şi discretă colectare de informaţii despre victimă, partener, copii, familie în general; 

 evaluarea gradului de siguranţă în care se află victima; 

 referirea cazului pentru aplicarea legii; 

 referirea către serviciile comunitare specializate în violenţa domestică; 

Prevenirea terţiară se realizează prin intervenţia organizaţiilor şi a organismelor abilitate 

să dezvolte serviciile de specialitate. Aceste servicii acţionează la confluenţă cu celelalte servi-

cii tangente situaţiei de violenţă domestică. 

Serviciile specializate trebuie să dispună de: 

 personal specializat şi cu experienţă în abordarea violenţei domestice; 

 sistem de înregistrare privind cazurile; 

 colaborări cu alte servicii în reţea (asistenţă socială, studii şi aplicaţii) [5, p. 179]. 
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Cel mai des, victime ale violenţei domestice sunt femeile, deoarece reprezintă categoria de 

persoane slabe din punct de vedere fizic, care nu pot să opună rezistenţă. De aceea, femeile nu 

fac nimic pentru ca situaţia să se schimbe, poate din cauza că majoritatea din ele au fost edu-

cate în familii în care violenţa era un fenomen firesc şi din acest motiv nici nu se conştientizea-

ză alt mod de comportare sau alt mod de rezolvare a conflictelor.  

Violenţa domestică se află la originea celor mai dificile probleme sociale ale comunită-

ţilor. Pare de necrezut că atenţia publică şi a specialiştilor pentru această maladie datează de 

puţin timp. Societatea noastră aflată şi aşa în dificultate prezintă avantajul de a îngădui, cu mai 

multă uşurinţă, iniţiativele în ceea ce priveşte identificarea şi punerea în funcţie a unor strategii 

eficiente de prevenire şi combatere a fenomenului violenţă domestică. 
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