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Prevenirea si combaterea violentei împotriva copiilor,
adolescenţilor şi femeilor precum şi protecţia victimelor şi
grupurilor de risc
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Scopul
•
•

Să pună la dispoziţia participanţilor informaţii cu privire la grupurilor entice
dezavanatajate
Să pună la dispoziţia participanţilor deprinderi şi cunostinţe asupra modului de a
lucra cu populaţii dezavantajate care se confruntă cu violenţa domestică

Obiective :
La finalul sesiunilor de formare participanţii :
•
Vor avea o mai bună inţelegere a grupurilor entice dezavantajate şi a culturii acestora
•
Vor avea o atitudine pozitivă asupra acestor grupuri entice dezavantajate
•
Vor putea explica mai bine ce este violenţa domestică
•
Vor putea lucra mai bine cu victimele violenţei domestice
•
Vor identifica bune practici şi organizaţii/insituţii care se adresează violenţei in famiIie
•
Vor furniza servicii de mai bună calitate şi adecvate acesor grupuri entice supuse violenţei domestice

Materiale necesare :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flip chart
Markere
Coli de hârtie
Creioane
Materiale
Stick USB
DVD-uri
DVD player
Televizor
Computer/Laptop
Etichete pentru înscrierea numelor
Jucării
Grile de evaluare

Durata:
2 zile

3
Cu sprijinul financiar al Programului
Daphne III al Comisiei Europene

Ziua 1
Spargerea gheţii (15 minute)
Introducere (15 minute)
•

Folosiţi sliduri ca materiale didactice .
•
Introducere despre comunitatea etnica defavorizată
•
Conceptul de cultură
•
Prejudecăţi & discriminare
•
Excluziune socială
•
Definiţia violenţei domestice
•
Legislaţia actuală
•
Impactul violenţei domestice asupra femeilor şi copiilor
•
Mituri şi idei preconcepute provocatoare
•
Bariere în calea prevenirii violenţei în familie
•
Răspunsuri practice
•
Bune practici

•
•

Cereţi participanţilor regulilele de bază şi scrie-le pe flip chart
Cereţi-le participanţilor care sunt aşteptările lor de la formare. Scrieti-le pe flip chart .

Partea 1 - Introducere in comunitatea etnică defavorizată (60 minute)
Conceptul de cultura :
Toata lumea are o cultură. Acesta este un pachet de obiceiuri, tradiţii, simboluri, valori,
fraze şi alte forme de comunicare prin care aparţinem unei comunităţi. Acest sentiment de
apartenenţă constă în a înţelege sensul acestor norme culturale şi în schimbul de valori şi
identitate. Cultura este felul în care învăţăm să gândim , să ne comportăm şi să facem
anumite lucruri. Acesta este modul în care înţelegem lumea, cultura are atât elemente
corporale cât şi necorporale. Corporale sunt lucrurile pe care le vedem, tradiţiile etc;
necorporale sunt valorile şi convingerile de la rădăcina comportamentului. Aceasta este
cheia pentru modul în care problemele sunt percepute şi abordate.
În încercarea de a înţelege comportamentul unei persoane trebuie să fii conştient de faptul
că ceea ce fac oamenii este adânc înrădăcinat în identitatea lor culturală. Nu se poate
înţelege de ce oamenii fac lucruri într-un anumit fel, dar trebuie să se realizeze că modul lor
de a fi li se potriveşte perfect.
Work shop: Exerciţiu pe cultură 10 minute (la alegerea facilitatorului )
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Importanţa diferenţelor culturale
Există mulţi oameni în instituţiile publice care fac afirmaţii de genul: "Noi tratăm toată
lumea în acelaşi mod, indiferent de diferenţele etnice". Cu toate acestea, având aceeaşi
abordare pentru toată lumea, nu înseamnă neapărat asigurarea de "tratament egal".
În general, instituţiile publice de multe ori se confruntă cu provocări asociate cu o
diversitate etnoculturală şi religioasă a comunităţilor în care lucrează, dar aceste probleme
sunt în mod constant mai mari şi mai complexe atunci când o parte importantă a
comunităţii aparţine unei minorităţi etnice dezavantajate. Suprapunerea dimensiunii
sociale peste diferenţele culturale, nu numai că îngreunează soluţiile şi punerea lor în
aplicare, dar prevăd şi "scuze bune" pentru eşecul de a asigura egalitatea reală: eşecul
politicilor sociale este justificat prin existenţa unor " prea mari diferenţe culturale şi a
unor tendinţe de auto-izolare ", în timp ce lipsa unor politici (sau lipsa lor de punere în
aplicare), care să ţină seama de diferenţele culturale este justificată de faptul că" principala
cauză a problemelor este de natură socială ".
Diversitatea culturală
Există în principal, două opţiuni pe care instituţiile publice ar putea să le ia in considerare
în legătură cu diversitatea culturală:.
A.să ignore specificităţile culturale, bazate pe faptul că toţi cetăţenii sunt egali şi că
este nevoie ca serviciul public să fie furnizat tuturor , indiferent de originea lor
etnică, religioasă, lingvistică, etc
B. să recunoască în mod explicit şi să ţină cont în funcţionarea lor de diversitatea
culturală, cu scopul de a asigura acces realmente egal pentru toţi cetăţenii.

Romii sunt cei care spun aşa
Afirmarea apartenenţei la o anumită etnie este o decizie personală, care trebuie
respectată. Există o mare diversitate în rândul comunităţilor de romi, din punctul de vedere
al limbajului, al credinţelor religioase, al atitudinii faţă de tradiţii, etc. Unele familii preferă
să se identifice cu un subgrup iar altele şi-au pierdut memoria referitoare la apartenenţa la
o comunitate tradiţională. Anumite familii declară o anumită etnie în interiorul comunităţii
lor, dar una diferită atunci când interacţionează cu instituţii, inclusiv instituţii de
învăţământ. Acest lucru este justificat de elemente psihologice, istorice şi sociale. Există, de
asemenea, familii mixte, compuse din persoane cu diferite origini etnice. Migraţia
internaţională ar putea şi ea influenţa atitudinea faţă de apartenenţa etnică.
Mediatorii ar trebui să respecte ( implicit sau explicit) decizia celor în cauză şi ar trebui să se
abţină de la etichetări, chiar şi atunci când ei ştiu foarte bine că ele aparţin comunităţii
romilor. Cu toate acestea, ei ar trebui să facă tot posibilul pentru a crea un mediu în care
indivizii şi familiile să-şi exprime liber şi cu uşurinţă apartenenţa lor etnică.
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Work shop: 10 minute de exerciţii despre Prejudecăţi & Discriminare (la alegerea
facilitatorului )
Prejudecăţi & Discriminare
Prejudecata este un set de convingeri personale negative, despre un grup social care aduce
atingere persoanelor fizice din acel grup , în general, indiferent de diferenţele personale
între membrii grupului. Se aplică la atitudini, stereotipuri, şi ipoteze. Discriminarea este
acţiunea de a avea o prejudecată , adică
prejudecata + puterea de a acţiona = discriminare.
Grupurile etnice dezavantajate experimentează un nivel ridicat de discriminare şi rasism în
societate . Acest lucru creează bariere suplimentare pentru romi sau alte grupuri
dezavantajate referitoare la integrarea în muncă.
Excluziunea Socială
La indicatorul dezavantaj social, romii se confruntă cu următoarele aspecte :
•
Sărăcie
•
Excluziune socială
•
Statut precar de sănătate
•
Mortalitate infantilă
•
Aşteptări scăzute de la viaţă
•
Analfabetism
•
Lipsă de educaţie
•
Nivel scăzut de formare
•
Acces scăzut la luarea deciziilor
•
Reprezentare politică scăzută
•
Egalitate de şanse
•
Acces scăzut la credite
•
Condiţii de locuit precare
•
Condiţii de viaţă necorspunzătoare

Rezumat : (5 minute)
Rezultate pozitive
•
Interculturalism
•
Interacţiune şi respect
•
Despre diversitate
•
Consultaţii cu privire la planificarea familială
•
Cunoaşterea reciprocă a moştenirii culturale
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Partea a 2-a - Definitia Violenţei Domestice (10 minute)
Întrebaţi participanţii ce le vine în minte când aud termenul de violenţă în familie.
Scrieţi pe flipchart temele enunţate de participanţi .
Explicaţi ce este violenţa domestică .
Folositi sliduri
"Violenţa în familie se referă la folosirea forţei fizice sau emoţionale sau ameninţarea cu
forţa, inclusiv violenţă sexuală în relaţiile apropiate la adulţi. Aceasta include, violenţă
comisă de un soţ, partener, fiu, fiică, sau de orice altă persoană care are o relaţie strânsă de
sânge cu victima. "Violenţa în familie"-termenul merge dincolo de violenţa fizică reală.
Aceasta poate implica, de asemenea, abuzul emoţional, cum ar fi distrugerea proprietăţii,
izolare de prieteni, familie şi alte surse potenţiale de sprijin, ameninţări la adresa altora,
inclusiv copii, urmărire şi control asupra accesului la bani, obiecte personale, hrană,
transport şi telefon "(Raportul Grupului de lucru privind violenţa împotriva femeilor, 1997).
Pauză (15 minute)

Partea a 3-a - Legislaţia actuală (20 minute)
Folosiţi sliduri
Constituţia din România, articolul 23, 24 prevede că nimeni nu poate fi supus torturii sau orice fel
de pedeapsă, sau de tratament inuman.
Legea nr. 217/2003 defineşte violenţa în familie ca fiind orice acţiune fizică sau verbală făcută în
mod intenţionat de către un membru al familiei împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care
provoacă o suferinţă fizică, psihică sexuală, sau de a aduce orice material.
Legea prevede, de asemenea, obligaţia ministerelor şi a altor autorităţi centrale de specialitate
pentru a desemna personalul de specialitate, în scopul de a elabora cazurile de violenţă în familie
(articolele 5 şi 6).
Legea prevede cooperarea între autorităţile locale şi ONG-uri, precum şi implicarea comunităţii
locale în sprijinirea întregii acţiuni de combatere şi prevenire a acestui fenomen (articolul 7).
Legea nr. 211/2004 reglementează unele dispoziţii de informare pentru victimele infracţiunii cu
privire la drepturile lor, precum şi de consiliere psihologică, asistenţă gratuită jurisdicţional şi
compensaţie financiară acordată de către stat victimelor infracţiunilor.
Legea nr. 202/2002 a fost prima lege din România cu reglementările explicite în domeniul egalităţii
de şanse între femei şi bărbaţi.
Legea nr. 272/2004 reglementează cadrul legal privind respectarea, promovarea şi garantarea
drepturilor copilului.
Ordinul nr. 384/306/993 din 2004 pentru aprobarea procedurilor privind cooperarea în prevenirea
şi monitorizarea cazurilor de violenţă în familie.
Prezentul ordin inter-ministerial reglementează cooperarea în prevenirea şi monitorizarea cazurilor
de violenţă în familie între aceste trei ministere cu atribuţii în domeniu, respectiv: Ministerul Muncii
şi Protecţiei Sociale, Ministerul Administraţiei şi Internelor.Articolul 2 din Anexa 1 identifică
instituţiile locale care vor semna protocoale de cooperare, în scopul de a preveni şi monitoriza
cazurile de violenţă în familie: sediul Jandarmeriei, departamentele de Sănătate publică,
departamentele de Solidaritate, Dialog, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin departamentele având
atribuţii în lupta împotriva violenţei în familie şi unităţile de prevenire şi combatere a violenţei în
familie. Prin aceste protocoale de cooperare vor fi stabilite activităţile de la nivel local. (Articolul 3).
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Prânz (60 minute)

Partea a 4-a - Impactul Violenţei Domestice asupra femeii (30 minute)
Un număr tot mai mare de femei din România trăieşte o situaţie de violenţă domestică.
(In funcţie de mărimea grupului )
Alcătuiţi grupe. Cereţi participanţilor din grupe să identifice efectele violenţei domestice
la femei . Scrieţi răspunsurile de la grupuri pe flipchart .
Aceasta include abuz fizic, emoţional, verbal, financiar, sexual.
Comparaţi cele consemnate în fiecare grupă.
Efectele violenţei domestice la femei
Efectele fizice

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Oase şi dinţi sparţi
Vânătăi
Zgârâieturi
Tulburări gastro-intestinale
Astm
Leziunile care cauzează formarea
cheagurilor de sânge / accident
vascular cerebral
Funcţionări fizice reduse
Tulburari de alimentatie
Tulburări de somn
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Efecte emotionale/ Psihologice

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Efecte Sociale

•
•
•
•
•

Efecte financiare

•
•
•

•
•
•
•
•

Depresie
Stres legat de tulburări - anxietate,
atacuri de panică, fobii, simptome de
tulburări de stres post-traumatic
Disociere
Auto lovire
Ruşine şi vinovăţie
Sentimente de pierdere a identităţii
Stima de sine/ încredere scăzută sau
deloc
Dificultăţi în luarea deciziilor
Lipsa de speranţă, apatie, disperare
Epuizare
Confuzie
Ideaţie suicidară / tentative de
singurătate
Poate compensa cu copiii
Poate deveni abuziv faţă de copii
Probleme psihosomatice
Încredere şi hotărâre afectate
Dificultate în formarea de relaţii
adecvate cu ceilalţi
Abuz de substanţe
Retragere şi izolare forţată de familie,
prieteni şi orice interacţiuni sociale
Pierderea autonomiei
Ascunderea
Sentimente de deconectare cu lumea
din afara
Persoane fără adăpost
Lipsa de a hotărî asupra cheltuielilor
financiare
Dependenţa financiară de agresor
Agresorul foloseşte banii pentru a-şi
mitui victima şi se comportă în anumite feluri
Susţinerea cu dificultate a unui loc de
muncă
Controlul alocaţiei de asistenţă socială
de către aggressor
Cerşetorie
Furt
Prostituţie
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Efecte sexuale

•

Viol
Sarcini nedorite
Leziuni ginecologice
Pierderea plăcerii sexuale
Lipsa alegerii de activitate sexuală, sau
de contracepţie
Umilire sexuală sau degradare
Forţarea victimei pentru a viziona
pornografie
Prostituţie

•
•

Moarte cauzată de agresor
Moarte prin sinucidere

•
•
•
•
•
•
•

Consecinţe fatale

Dinamica acestor efecte sunt de multe ori demonstrate de roata de putere şi de control.
Roata de putere şi de control.
Roata de putere şi de control a fost dezvoltată în 1984 de Proiectul naţional de intervenţie
asupra abuzului in familie în Duluth, Minnesota.
Violenţa domestică este caracterizată de opt modele de acţiuni pe care o persoană le
utilizează pentru a controla în mod intenţionat partenerul său intim cu scopul de a-l
domina.
Acesta este motivul pentru care cuvintele " putere şi control" sunt în centrul roţii. Un
agresor utilizează în mod sistematic ameninţări, intimidări, şi constrângerea de a insufla
teamă în partenerul său. Aceste comportamente sunt spiţe ale roţilor. Violenţă fizică şi
Împărţiţi grupul în patru şi să daţi fiecăruia "câte o felie de tort " de putere şi două roţi de
control şi cereţi-le să facă un brainstorming în jurul ideii. Roata este formată din opt
modele de acţiune, are 8"felii de tort", în ordine, de la 1 la 8.
•
Utilizarea constrângerii şi a ameninţărilor
•
Utilizarea intimidării
•
Utilizarea abuzului emoţional
•
Utilizarea izolării
•
Minimizarea, negarea, blamarea
•
Utilizarea copiilor
•
Utilizarea privilegiului masculin
•
Utilizarea abuzului economii
Fiecare grup va prezenta apoi concluziile de grup, pe fiecare temă, care vor fi puse pe
perete pentru reface întregul tort. Treceţi prin fiecare grupă ca să umpleţi golul.

Distribuiţi Harta Puterii si a Controlului
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Rezumaţi discuţia şi clarificaţi orice neclaritate reieşită.
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Partea a 5–a - Impactul violentei domestice asupra copiilor (30 minute)
Legătura între abuzul victimelor - femei şi abuzul copiilor este bine recunoscut. Cercetările
sugereaza că bărbaţii care agresează femeile sunt susceptibili de a agresa , de asemenea,
direct şi fizic şi copiii. (Hestor şi Radford, 1994). Din păcate, lucrătorii sociali se
concentrează mai degrabă pe comportamentul femeilor, decât pe abuzul partenerului,
care astfel descurajează divulgarea din cauza fricii că i-ar îndepărta copiii. Cu toate acestea,
ultimele cercetări arată că protejarea şi sprijinirea mamei este totodată o bună protecţie a
copilului. Copiii sunt :
•
Martori ai violenţei
•
Pot interveni pentru a proteja agresiunea mamei lor riscând agresiuni asupra lor
inşişi
•
Sunt încurajaţi să participe la abuzul şi degradarea mamei lor.
În 90% din incidentele raportate de violenţă domestică, copiii, fie au fost prezenţi în aceeaşi
cameră sau în apropiere. Impactul asupra copilului poate fi parţial o funcţie egală cu
gradul de depreciere a mamei copilului, precum şi perturbarea şi incertitudinea cu care se
confruntă copiii. (www.bracknell-forest.gov.uk/domestic-abuse.pdf)
Violenţa domestică este o crimă şi o problemă socială majoră care afectează multe familii.
Folositi materiale vizuale pe DVD
Copiii pot experimenta violenţa în familie atât direct cât şi indirect. Experienţele copiilor,
reacţiile şi răspunsurile lor variază, unii copii sunt afectaţi mai mult decât alţii ,iar copiii
din cadrul aceleiaşi familii, pot fi afectaţi în mod diferit. Efectele negative asupra copiilor de
a fi asistat, sau de a fi fost agresaţi sonor de violenţă sunt similare cu simptomele cu care
se confruntă copiii care au au fost abuzaţi. Acestea pot include oricare din următoarele
efecte comportamentale, fizice si psihologice, care pot fi pe termen scurt şi pe termen
lung .
Efecte ale violentei domestice asupra copiilor
Efecte fizice

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oboseală
Alopecie
Eczemă
Dureri de burtă
Dureri de cap
Obezitate
Dureri induse
Sinucidere
Transpiraţii în somn
Palpitaţii
Astm
Tensiuni musculare
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Efecte emotionale/ psihologice

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emoţii negative - vină, furie, izolare,
ruşine, teamă
Stimă de sine scăzută
Stres legat de boli
Depresie
Izolare
Loialităţi învălmăşite
Agăţare
Culpabilizare
Probleme legate de consumul de
droguri, sau de alcool
Intârzieri în dezvoltare
Greutăţi sau succese foarte bune la
şcoală
Protectivitate exagerată a mamei
Tulburări de alimentaţie
Neglijarea propriilor nevoi datorate
stării fizice şi mentale a mamei.

Efecte sociale

•
•
•
•
•

Retras
Incompetenţă socială
Slabe abilităţi sociale
Minimă empatie
Relaţii interpersonale sărace

Efecte comportamentale

•
•
•
•
•
•
•

Delincvenţă
Alcool / droguri abuz
ADD
Agresiune
Joacă teatru
Nivel ridicat de agresivitate fizică
Imită comportamentul infractorului

Copiii prezintă o gamă largă de reacţii la expunerea la violenţă în casa lor. Deseori, copiii
mai mici (de exemplu, cei care sunt la grădiniţă sau la creşă ), nu înţeleg sensul de abuz la
care sunt martori şi au tendinţa să creadă că aceştia "trebuie să fi făcut ceva greşit."
Culpabilizarea poate genera sentimente de vinovăţie, griji, şi de anxietate. Este important
să se ia în considerare faptul că ,de obicei, copiii, în special copiii mai mici, nu au
capacitatea de a-şi exprima verbal, în mod adecvat sentimentele lor. Prin urmare,
manifestările acestor emotii sunt de multe ori de ordin comportamental. Copiii pot deveni
retraşi, non-verbali, şi să se manifeste prin comportament regresiv, cum ar fi agăţatul sau
scîncetul. Dificultăţi de alimentatie si somn, probleme de concentrare, anxietate
generalizată, şi dureri fizice (de exemplu, dureri de cap) sunt comune.
Spre deosebire de copiii mai mici, copilul pre-adolescent are de obicei o capacitate mai
mare de a-şi exterioriza emoţiile negative (de exemplu, să verbalizeze). În plus faţă de
simptomele observate frecvent referitoare la anxietatea din copilărie (de exemplu,
probleme de somn, tulburări de alimentatie, coşmaruri), victimele din această grupă de
vârstă pot manifesta o pierdere a interesului în activităţile sociale, o încredere de sine
scazuta, retragere sau evitarea relaţiilor inter pares, frondă şi opoziţie, comportament
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sfidător la şcoală. Sunt de asemenea comune observarea unor accese de furie,
temperament iritabil, lupte la şcoală sau între fraţi, atragerea atenţiei prin ameninţări ,
lovituri.
Adolescenţii înregistrează eşecuri şcolare, abandon şcolar, delincvenţă, şi abuz de
substanţe. Unii cercetători au sugerat că o istorie a violenţei în familie, sau de abuz este un
factor important care influenţează comportamentul situându-se între delincvent şi non
delicvent .
Raportul” Ascultă-mă! (Martie, 2010) s-a bazat pe un studiu realizat de Centrul de
Cercetare pentru copii din Trinity College Dublin. A fost pentru prima dată când copiii
irlandezi au fost intervievaţi in mod direct cu privire la efectele violenţei în familie.
Studiul a constatat că marea majoritate a copiilor care trăiesc cu violenţa în familie sunt
afectaţi în mod negativ într-un fel sau altul. În timp ce acest lucru poate varia în funcţie de
vârsta şi de personalitatea copilului , în general, aceştia suferă de efecte emotionale
semnificative ", cum ar fi anxietatea, insecuritatea şi un sentiment care îi face să se simtă
diferiţi.
"Acestea se manifestă în diferite moduri, inclusiv performanţe slabe la şcoală, dificultăţi în
a-şi face prieteni, stima de sine scăzută, o tendinţă de a fi agresaţi de copii mai mari,
comportament provocator si riscant", a afirmat centrul de cercetare.

Folositi materiale vizuale
Cereţi un feedback de la grup şi faceţi o recapitulare asupra a zilei .
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Ziua a doua
Partea a 6-a - Mituri şi idei preconcepute provocatoare
Menţionăm că această parte are scopul de a :
•
Contesta unele dintre miturile şi concepţiile greşite asociate cu femeile de etnie
romă care se confruntă cu violenţa domestică.
•
Furniza agenţilor şi grupurilor de specialişti informaţii concrete pentru a le
permite acestor grupuri să răspundă şi să furnizeze servicii adecvate spaţiului
lor cultural.
Cereţi exemple de mituri si idei preconcepute.
Facilitatorul ar trebui să aibă miturile si ideile preconcepute scrise pe un flipchart gata de
utilizare, dar să nu fie vizibile pentru grup decât după terminarea exerciţiului.
Discutaţi despre mituri şi faceţi apel şi la fapte , într-un un grup mai mare.
Evidenţiaţi miturile şi faptele prezentate mai jos, dacă acestea nu au fost deja acoperite în
cadrul discuţiilor.
Mitul 1:
Violenţa împotriva femeilor este mult mai răspândită în grupuri etnice minoritare şi este
inerentă în culturile lor
Fapte:
•
Violenţa împotriva femeilor nu este inerentă în culturile minorităţilor etnice şi nici nu
există dovezi că aceasta este mult mai răspândită în aceste grupuri. Femeile din orice
context cultural, economic şi social pot să experimenteze violenţa. Oferirea de
numere exacte cu privire la prevalenţa violenţei împotriva femeilor este întotdeauna
dificilă, în orice comunitate. De cele multe ori incidentele nu sunt raportate la poliţie,
sau serviciile de specialitate, deoarece victimelor le este frică de stigmatizarea
socială, anexă adeseori la o victimă a abuzului domestic.
•
Ipoteza că femeile provenite din grupuri etnice dezavantajate înregistrează prevalent
un număr mai mare de violenţă. Acest lucru poate avea un impact negativ asupra
capacităţii femeii de a dezvălui aceste abuz. Prin promovarea acestor ipoteze, uneori, o
femeie poate fi forţată să aleagă între identitatea ei şi căutarea unui ajutor. Este important
de a găsi un echilibru între recunoaşterea dreptului unei femei de a trăi o viaţă liberă de
violenţă şi afirmarea identităţii etnice şi a nevoilor diferite.
Violenţa în familie nu este parte a culturii romilor.
Mitul 2:
Servicii de sprijin şi poliţia sunt uşor accesibile pentru femeile rome
Fapte :
•
Pentru mulţi romi, relaţia lor cu poliţia şi serviciile statului poate fi bazată pe frică şi
neîncredere. Acest lucru poate pune femeile sub o presiune suplimentară atunci când
încearcă să găsească sprijin, de asemenea, ele pot experimenta teama şi înstrăinarea
de către propriile lor comunităţi atunci când aduc serviciile statului sau poliţia acasă
în familie. Pentru a ajuta femeile rome să depăşească aceste bariere, toţi specialiştii
din domeniu trebuie să fie foarte conştienţi de propriile atitudini care ar putea să le
dăuneze mai mult femeilor care caută sprijin.
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•
•

Cunoştinţe limitate şi acces la sistemul juridic creează bariere in plus pentru femeile din
grupurile etnice minoritare atunci când caută sprijin.
Femeile apaţinând grupurilor dezavantajate ar putea avea informaţii inexacte cu privire la
drepturile lor, care este în favoarea agresorilor şi ar putea creşte obstacolele implicate în
procesul de a găsi ajutor.

Mitul 3:
Informaţii pentru femeile care se confruntă cu violenţa sunt disponibile pentru toţi
Fapte:
Violenţa domestică afectează femeile din toate categoriile de viaţă. Cu toate acestea,
nevoile femeilor care doresc sprijin va varia în funcţie de factori cum ar fi convingerile
etnice, clasă, de educaţie şi religie. Pentru femeile cu un nivel limitat de alfabetizare,
materialele scrise şi informaţiile ar putea să nu fie uşor de înţeles, sau să nu fie accesibile.
Mitul 4:
Violenţa domestică se întâmplă numai la familii din clasa de jos, a emigranţilor sau
romilor
Fapte:
•
Violenţa în familie este adesea descrisă ca fiind "cea mai democratică dintre toate
crimele". Acest lucru înseamnă că violenţa în familie se poate întâmpla la orice femeie
într-o relaţie intimă. Nu există nici o clasă tipică, în care se întâmplă.
•
Nu există nici un "tip" de femeie căreia i se întâmplă. Ea poate afecta orice femeie,
indiferent de vârstă, stare civilă, etnie, religie sau clasă socio-economică.
Rezumaţi şi concluzionaţi secţiunea .
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Pauza (15 minute)

Partea a 7-a - Bariere în calea prevenirii violenţei în familie (30 minute)
Discutaţi cu grupul despre barierele care împiedică femeile rome să dezvăluie violenţa în
familie.
Cele mai puternice bariere care împiedică dezvăluirea violenţei în familie sunt convingerile
şi sentimentele victimelor pe care ele le deţin despre ele înșele şi despre abuzul lor. Multe
victime nu se identifică drept victime. Ele se simt responsabile pentru violenţă, sau îşi
reduc modelul de control. Ele cred că pot gestiona singure situaţia şi se tem de
consecinţele de divulgare. Ele le vor dezvălui atunci când momentul este potrivit pentru
ele, şi atunci când se simt auzite şi susţinute. Realizarea că ele sunt victime este un proces
în continuă derulare , care poate fi facilitat printr-o bună informare şi printr-o înţelegere
din partea specialiştilor.
Folosiţi sliduri care vin în sprijinul ideii.

Iată câteva din cele mai întâlnite bariere :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teama de izolare a victimei de familia / comunitatea sa
Frica de intimidare a lui / ei de familie
Frica de violenţă din partea familiei lui / ei
Teama pentru siguranţa personală
Lipsa de intimitate
Separarea unor (băieţi) de copii
Partener / copii / membrii ai familiei mereu cu ea
Teama pentru copiii care vor fi daţi în îngrijire
Blamarea sa pentru abuz
Ruşine / jenă
Senzaţia că ea nu va fi luată în serios
Teama că lucrurile vor fi scoase de sub controlul ei
Teama că partenerul ar putea fi arestat
Experienţe anterioare negative de divulgare
Eficacitate scăzută
Dependenţa
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Un furnizor de servicii poate face o serie de lucruri pentru a reduce barierele în calea
comunicării şi a oferi sprijin pentru o femeie care se confruntă cu violenţă domestică.
•
Dacă bănuiţi că cineva este o victimă si ea o neagă , aveţi încredere în instinctul dvstră şi acţionaţi ca şi când ar fi o posibilitate: este recomandabilă o discuţie în jurul
ideii de a-ţi planifica o luare de atitudine . Cu siguranţă pentru femei şi copii ar trebui
să fie întotdeauna o prioritate.
•
Vorbeşte despre sentimentele comune de jenă, vină, şi ruşine.
•
Oferă o definiţie a abuzului, care include abuzul emoţional.
•
Reasigură-ti persoana că nu este vina ei, şi că tu nu eşti acolo pentru a judeca sau a
da vina pe cineva.
•
Asigur-o de angajamentul tău şi de confidenţialitate.
•
Reasigură –te că persoana va decide ce să facă în continuare.
•
Asiguraţi-o de sprijinul dumneavoastră în continuare şi de disponibilitatea resurselor
în cazul în care ea le cere.
•
Lăsati-o să înţeleagă că violenţa domestică este o problemă complexă, care ar putea fi
dificilă dacă te ocupi de unul singur cu ea. Arată-i faptul că există resurse specializate,
servicii de sprijin şi informaţii disponibile în comunitate pentru a o ajuta. Facilitează-i
accesul ei la aceste servicii.
•
Dacă o victimă începe să scoată la iveală abuzuri, acest lucru poate fi vârful
aisbergului. Ascultarea activă şi empatia sunt abilităţi care pot fi utilizate pentru a
încuraja comunicarea. Timpul de ascultare petrecut este în favoarea construirii unei
relaţii şi poate fi benefic.
•
Îndepărtează-ţi jena, vina, si temerile. Identifică sentimentele comune pe care o
femeie ar putea ezita să şi le exprime şi care indică conştientizarea şi înţelegerea.
Explică faptul că multe femei, în toate domeniile vieţii, se confruntă cu probleme
similare.
•
Evitaţi să faceţi judecăţi sau ipoteze. Există multe motive pentru care o victimă
rămâne într-o situaţie de violenţă şi mai multe motive pentru care o victima alege să
plece. Recunoaşte limitele resurselor victimei. Gestionarea efectelor violenţei în
familie este complexă şi soluţia este adesea un proces de lungă durată.
•
Explica politicile de confidenţialitate şi de raportare obligatorie. Asigură controlul
asupra victimei şi informeaz-o cu ce se va întâmpla în continuare. Când raportarea
violenţei este obligatorie, include victima în proces.
•
Documentează-te şi familiarizează-te cu serviciile de violenţă în familie, în general, şi
în cadrul comunităţilor locale. Este esenţial ca, atunci când o femeie decide să caute
ajutor, specialistul poate oferi resursele adecvate, fără întârziere.
•
Asiguraţi-vă că broşurile interne referitoare la de violenţă cuprind informaţii
inteligibile, sunt afişate în zonele în care victimele le pot accesa în mod confidenţial.
Prin recunoaşterea şi abordarea acestor bariere furnizorii de servicii pot deveni
avocaţi eficienţi pentru clienţii care se confruntă cu violenţa domestică.
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Partea a 8-a Răspunsuri practice
Împărţiţi grupul in două , primul grup listează ceea ce trebuie sa faci , iar al doilea ceeca ce
nu trebuie sa faci atunci cand lucrezi cu victimele. Răspunsurile se listează pe flipchart .
Cereţi feedback grupului .
Folosiţi sliduri de bune practici

Ceea ce trebuie sa faci când lucrezi cu victime ale violenţei domestice
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

Asigură un mediu propice pentru informare şi de confidenţialitate.
Explicaţi în mod clar limitele de confidenţialitate în termeni de raportare obligatorie
şi de protecţie a copilului, cu un risc perceput pentru sine sau pentru alţii.
Atunci când se lucrează cu alte discipline şi alţi furnizori de servicii acţionaţi într-o
manieră holistică.
Îmi amintesc că opţiunile ei pot fi limitate de lipsa de resurse sau de accesul la
acestea.
Oferiţi sprijin necondiţionat şi nu influenţaţi victima cu judecăţile dumneavoastră de
valoare. S-ar putea să nu fiţi de acord cu deciziile ei, dar faceti-o să ştie că sunteţi
acolo pentru ea, şi că ea nu este singură.
Încurajaţi-o sa vorbeasca despre ceea ce se întâmplă în cazul în care ea este dispusă
să o facă. Să vorbească despre bine (deoarece întotdeauna există un bine), despre
urâtul şi răul din viaţa sa. A vorbi despre abuz este de multe ori unul dintre primii
pasi pentru a imagina o posibilitate de a părasi o relaţie abuziva.
Acordaţi-i un prim ajutor pentru siguranţa ei imediată - violenţa poate creşte atunci
când victima caută ajutor, sau intenţionează să plece.
Acordaţi clarificări în legătură cu legislaţia cu privire la siguranţă, restricţionare,
protecţia şi ordine interimare de restricţionare şi asupra a ceea ce ar putea fi adecvat
situaţiei sale.
Oferiţi posibile resurse într-un format sigur, în condiţii de siguranţă (pentru a evita
riscul unei eventuale descoperiri ). Daţi-i posibilitatea de a lua cea mai bună decizie
posibilă pentru ea la acel moment.
Lăsaţi victima să ia cea mai bună decizie în a rămâne sau în a părasi familia.
Discutaţi un plan de securitate, inclusiv asigurarea unor documente importante.
Aminţi-vă în permanenţă că v-aţi angajat în acordarea grijii către victimă. Asiguraţi-vă
că aveţi şi dumneavoastră sprijinul absolut necesar - este dureros şi stresant să
lucrezi cu violenţa în familie .
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Ceea ce nu trebuie sa faci
•
Nu face presupuneri, dar permite, în timp, divulgarea victimei.
•
Nu-i spune ce să facă. Este adesea foarte frustrant pentru noi să vedem că o victimă
a violenţei în familie nu părăseşte căminul, dar dacă ea ia hotărârea să o facă, atunci
ea nu va mai sta acasă. Nu renunta, discută cu ea toate opţiunile sale în a sta, sau a
părăsi căminul.
•
Nu o întrebaţi despre abuzul in fata partenerului ei, a unui prieten sau membru al
familiei.
•
Nu o judecaţi sau nu renunţaţi la ea, deoarece lucrurile durează mai mult.
Prânz (60 minute)

Partea a 9 - Bune practici (60 minute)
Violenţa domestică si romii –Folosiţi sliduri pentru cele mai bune practici .
Menţinerea confidenţialităţii
Este esenţial ca organizaţiile să păstreze confidenţialitatea strictă atunci când se ocupă cu
cazurile de violenţă în familie. Importanţa reţelei familiei extinse în cadrul comunităţii rome
nu ar trebui să fie utilizată ca un motiv de a divulga informaţii familiei victimei. Pentru a
oferi informaţii despre un caz, sau de a divulga informaţii în legătură cu locul unde
persoana se refugiază este doar pentru cineva din în cadrul familiei (mama, sora, etc)
pentru a nu pune in pericol viaţa victimei.
Respect pentru diversitate printr-o abordare culturală adecvată
Serviciile trebuie să recunoască şi să planifice diferitele nevoi ale femeilor în funcţie de
cultura acestora. Promovarea imagini pozitive ale femeilor din grupurile minorităţilor etnice
este esenţială. Dezvoltarea de servicii adecvate cultural implică luarea în considerare şi
colaborarea cu romii şi fiind în cunoştinţă de cauză de faptul că femeile din medii diferite
pot avea nevoi diferite in a utiliza serviciul. În funcţie de specificul grupului , nevoile pot fi
diferite şi aşa vor fi şi nevoile individuale ale fiecărei femei. Probleme cum ar fi handicapul,
sexualitatea, dependenţa şi religia trebuie să fie luate în considerare pentru ficare caz în
parte.
Angajarea în dezvoltarea serviciilor/practicilor comunităţii
Vocile femeilor rome ar trebui să fie auzite în problematica violenţei în familie şi în
dezvoltarea şi proiectarea de servicii de sprijin. Acest lucru ar trebui să fie recunoscut şi
sprijinit. Aceasta implică adoptarea la ocul de muncă a unei abordări de tip dezvoltare
comunitara. Serviciile de sprijin trebuie să lucreze în parteneriat şi solidaritate cu femeile
rome pentru a încuraja participarea acestora la servicii de dezvoltare şi pentru a răspunde
mai bine nevoilor lor specifice.
Promovarea egalităţii şi a abordării interculturale
O abordare interculturală se concentrează pe "includerea prin proiectare ", ceea ce
înseamnă că diversitatea culturală sau diferenţa este integrată în întreaga organizaţie, spre
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deosebire de a fi considerată ca un supliment, sau ca un suport suplimentar pentru
serviciile existente. Un angajament de respectare a egalităţii va asigura un mediu în care
atitudinile rasiste şi care aduc prejudicii persoanei vor fi înlăturate. Standardele impuse a fi
respectate implică practici, politici şi proceduri pentru a asigura egalitatea de acces şi de
rezultat pentru toţi.
Siguranţa
Obiectivul principal trebuie să fie asigurarea siguranţei celor care se confruntă cu violenţa
domestică şi garantarea faptului că furnizorii de servicii nu sunt expuşi unor riscuri.
Empowerment
Serviciile existente ar trebui să sprijine victimele violenţei domestice pentru a determina
propriile lor nevoi prin implicarea lor în luarea deciziilor şi opţiunilor care le afectează
direct. Sprijiniti-le în drumul lor de la criză la siguranţă şi independenţă.
Respect
Un etos respectuos şi plin de înţelegere ar trebui să stea la baza tuturor răspunsurilor
venite din partea serviciilor construind astfel o cultură de empatie şi de încredere în rândul
victimelor violenţei domestice şi lucrătorilor care furnizează servicii.
Încurajarea reprezentării romilor
Romii nu sunt reprezentaţi în cadrul personalului prestatorilor de servicii. Este important
pentru furnizorii de servicii de a avea personal sau voluntari format din romi în cadrul
serviciilor lor.De asemenea, serviciile sociale ar trebui să facă legături cu organizaţiile de
romi pentru a încerca să abordeze această chestiune într-o manieră holistică.

The Empowerment /Roata abilitării (Advocacy Wheel)
Acest model ilustrează principiile de bază de intervenţie în ghidarea cu femeilor abuzate .
Împărţiţi grupul în trei şi oferiţi fiecărui grup câte două “felii de tort ". Numele şi numărul
de felii de tort , sunt după cum urmează:
Respect / confidenţialitate
Crede şi validează experienţele sale
Recunoaşteţi nedreptatea
Respectă autonomia
Ajută vcitima pentru viitorul ei plan de securitate
Promovează accesul la serviciile comunitare
Lasă grupurile să dea feedback şi să pună “feliile “ împreună pentru a face roata de
abilitare.
•
•
•
•
•
•

Distribuiţi schiţa cu Roata abilitării
Cereţi fiecărui participant pentru a numi ceea ce el consideră că ar fi nucleul esenţial de
bune practici. Utilizând această informaţie cereţi participanţilor să întocmească lista de
control de bune practici pe un flipchart.
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Recapitulare (10 minute)
Rezumaţi cele mai importante puncte care au reieşit din această formare .
Revizuiţi aşteptările şi adăugaţi ceea ce nu a fost acoperit.

Evaluare (5 minute)
Puneţi culori diferite pe flipchart şi scrieţi pe fiecare următoarele
întrebări:
•
Ce ti-a placut la acest atelier
•
Ceea ce nu ţi-a plăcut , dar crezi că a fost important
•
Ceva ce vei folosi cu siguranta in munca ta .
•
Ce ar putea fi făcut în mod diferit

Mulţumim ca aţi participat la acest training şi vă urăm toate cele bune.
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