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Partea întâi: Introducere
Violenţa în familie - Introducere
Violenţa în familie este o mare problemă socială la nivel mondial. Pe lângă copii,
femeile, în special, sunt victime, iar faptele rămân în cea mai mare parte
nepedepsite. În Germania, una din patru femei devine o victimă a violenţei în
familie cel puţin o dată în viaţa ei, iar in Romania se înregistrează 12.000 cazuri
de femei agresate pe an.
Estimările sugerează că mai multe femei din intreaga lume mor în casele lor în
urma acestor violenţe, mai mult decât ca urmare a unui război sau război civil.
Violenţa în familie este una dintre cele mai frecvente încălcări ale drepturilor
omului şi este un rezultat al asimetriilor de putere structurale în cadrul relaţiilor
intime din familii.
Violenţa împiedică dezvoltarea; astfel de experienţe dramatice, de impotenţă, au
o influenţă negativă asupra stimei de sine a femeilor afectate subminând astfel
capacitatea lor de a fi membre puternice ale unei societăţi civile puternice, care
luptă pentru drepturile lor.
În plus, daunele cauzate de violenţă afectează sănătatea, educaţia şi capacitatea
de lucru. Prin urmare, violenţa în familie contribuie la sărăcie şi la insecuritatea
alimentară privând numeroase familii de bunăstare si confort. Nu în ultimul rând,
violenţa în familie promovează serios şi răspândirea SIDA.
Conceptul de bază al manualului
Manualul este împărţit în patru secţiuni de învăţare. Grupurile ţintă ale acestui
manual sunt lucrătorii sociali care doresc să-şi îmbunătăţească modul de
înţelegere al violenţei domestice în familii de emigranţi, sau in familiile care
aparţin minorităţilor etnice, sau a grupurilor dezavantajate, în general.
Secţiunile constau din unităţi de informaţii care acoperă anumite teme şi exerciţii.
Principalele subiecte abordate în acest manual sunt:
• Accesul la familiile afectate de violenţa domestică şi care necesită consiliere ;
• Materiale de lucru pentru barbaţii afectaţi de violenţa în familie fiind victime
sau infractori/agresori ;
• Materiale de lucru cu femeile şi copiii afectaţi de violenţa în familie;
• Materiale de lucru cu familiile afectate de violenţa în familie, inclusiv a tuturor
membrilor familiei;.
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Secţiuni diferite de învăţare sunt practic dedicate recunoaşterii violenţei şi a
diferitelor sale forme, grade şi efecte. În acest sens sunt utilizate jocul de rol şi
auto-reflecţia. Ulterior, participanţii pot analiza care sunt motivele violenţei in
familie, precum şi conceptele morale de bază.
Secţiuni specifice de învăţare sunt dedicate şi provocărilor specifice celor trei
grupuri ţintă din Europa, care sunt afectate de violenţa în familie în mod
semnificativ, peste media generală:
- imigranţii de etnie turcă, precum şi imigranţii, de origine musulmană, originari
din lumea arabă (in acest caz se foloseşte metodologia SINUS-milieu )
- romii (în special în Europa de Est)
- călătorii ( travellers) din Irlanda.

În completarea exerciţiilor din secţiunile specifice de învăţare, participantii vor
studia strategii bazate pe studii de caz pentru depăşirea violenţei în familie. Rolul
culturii - valorile, tradiţiile şi comportamentele de zi cu zi – sunt discutate de către
specialiştii de la secţiunea de asistenţă medicală şi îngrijire, profesorii, precum şi
specialiştii din poliţie şi justiţie.
Obiectivele manualului
După terminarea exerciţiilor participanţii vor dobândi :
• o mai bună înţelegere a culturii imigranţilor turci din Europa,
• o mai bună informare despre cultura călătorilor din Irlanda,
• o mai bună apropiere de cultura romilor din România
• o mai largă cunoaştere despre viaţa şi experienţele de zi cu zi ale etnicilor şi
grupurilor marginalizate,
• o înţelegere a motivelor de discriminare şi a prejudecăţilor în cazul violenţei
domestice,
• o revizuire a atitudinii faţă de propria lor etnie şi a grupurilor marginalizate,
• o mai bună cunoştere a cauzelor care declansează violenta in familie,
• o mai bună cunoaştere a unor abilităţi de a lucra cu victimele violenţei în
familie,
• o cunoaştere a unor exemple de practici dovedite, care sunt aplicabile,
• o mai bună cunoaţere in a oferi, în mai mare măsură, servicii care pot ajuta întradevăr victimele violenţei în familie.

Echipamentele necesare pentru diferite exerciţii
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Flipchart
Markere pentru flipchart
Hârtie
Picsuri
Pioneze
Materiale informative
Stickuri USB
DVD-uri
DVD player
Televizor
Calculator / laptop
Etichete pentru nume
Jucarii
Fişe de evaluare
Durata
Fiecare secţiune de învăţare constă din 120 de minute, care pot fi împărţite în
sesiuni de cunoştinţe şi sesiuni de exerciţii. La cerere, pot fi alese şi exerciţii
situaţionale în contexte diferite. Secţiunile de învăţare se bazează pe
prezentarea PowerPoint SUNIA Geel, care poate fi utilizată suplimentar .

Informaţii – Unitatea 1 – Accesul la familiile afectate de violenţa în familie
şi care necesită consultarea
Introducere în abordarea şi gestionarea diversităţii
Diversitatea trebuie să fie înţeleasă ca "varietate ", prin care oamenii sunt similari
sau diferiţi. Este, prin urmare, suma de diferenţe şi de asemănări , întrucât
diferenţele individuale dintre oameni sunt principalul obiectiv al acestei
observaţii.Varietatea şi manifestarea ei pot fi urmărite prin dimensiuni diferite,
cum ar fi vârstă, etnie, religie şi altele.Următoarea schiţă 1 demonstrează o
posibilitate de a respecta diversitatea pe patru nivele:
Cele patru niveluri ale diversităţii

1

Blickhäuser şi von Bargen (2007)
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Acest lucru permite să te uiţi la persoane nu în mod izolat, ci în contextul lor
social corespunzător. În conformitate cu această înţelegere a
multiculturalismului, membrii unui grup social împărtăşesc valori ale propriei lor
comunităţi şi şi-au dezvoltat o comunicare corespunzătoare, precum şi un
model de interacţiune care le conectează. Această abordare a gestionării
diversităţii va permite o schimbare de perspectivă, care permite membrilor
diferitelor grupuri să se transpună în poziţia unui alt grup. Factorii de succes în
acest proces sunt sensibilizarea, aprecierea şi deschiderea către puncte de
vedere şi stiluri de viaţă diferite.
Experienţe cu discriminarea si prejudiciile
"Prejudecăţile sunt un pachet de noţiuni personale, negative ale unui grup social.
Din cauza acestor noţiuni acestui grup i se atribuie anumite noţiuni de către alte
persoane - indiferent de caracteristicile individuale sau personale ale fiecărui
membru al acestui grup ".
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Prejudecăţile cuprind atitudini, stereotipuri şi de ipoteze.
Un rol important în cunoaşterea acestor diversităţi îl au mediatorii.
Gestionarea problemelor de cultură şi identitate la rromi în activitatea
mediatorilor
Mediatorii se confruntă de multe ori in munca lor cu situaţii în care ei trebuie să
se ocupe în mod corespunzător cu probleme legate de identitatea şi cultura
grupurilor de romi cu care ei lucreaza. Codul de Etică menţionează, de
asemenea, câteva elemente despre acest lucru. Iată câteva recomandări cu
privire la această chestiune.

Mediatorul nu trebuie să ignore, dar, nici să supraestimeze importanţa
diferenţelor culturale.
Vor fi mulţi oameni în instituţiile publice care fac afirmaţii de genul: "Noi tratăm pe
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
ingreunează soluţiile şi punerea lor în aplicare, dar, prevăd şi "scuze bune"
pentru eşecul de a asigura egalitatea reală: eşecul politicilor sociale este
justificată prin existenţa unor " prea mari diferenţe culturale şi de 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 ".
Există în principal, două opţiuni de care instituţiile publice ar putea să le ia in
considerare:.
1. 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
2. să recunoască în mod explicit şi să ia în considerare în funcţionarea lor
diversitatea culturală, cu scopul de a asigura acces egal real pentru toţi
cetăţenii.
O problemă majoră la prima opţiune este că dacă nu ţii seama de diferenţele
reale sociale şi culturale şi oferi "acelaşi tratament pentru toţi" (în general, bazat
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pe nevoile majorităţii), nu numai că unii cetăţeni sunt excluşi de facto , dar
inegalităţile între majoritate şi minorităţile dezavantajate se consolidează şi
cresc.

O problemă majoră cu a doua abordare este asociată cu identificarea membrilor
unei minorităţi etnice dezavantajate. Cum să poţi asigura politici adaptate fără
etichetarea etnică forţată şi cum să vă asiguraţi că politicile adaptate sunt
eficiente, garantând în acelaşi timp dreptul fiecărui cetăţean să afirme sau nu o
origine specific etnică?

Prin luarea în considerare a nevoilor specifice, şi a problemelor care sunt
asociate cu situaţia minorităţilor etnice dezavantajate, precum romii, în
conceperea şi în punerea în aplicarea politicilor lor specifice, a procedurilor şi a
programelor, instituţiile publice pot obţine simultan mai multe beneficii:
- ele devin mai eficiente în satisfacerea nevoilor tuturor cetăţenilor;
- ele sprijină politicile de integrare, orientate spre grupurile dezavantajate;
- acestea contribuie la o coeziune sporită şi un climat pozitiv intercultural, cu
consecinţe pozitive pentru dezvoltarea socio-economică generală.

Cu toate acestea, luarea de măsuri specifice care vizează minorităţile etnice
dezavantajate ar putea ridica, de asemenea, de opoziţie, rezistenţă, şi cererile
de discriminare inversă (discriminare faţă de majoritatea),atât la nivelul
personalului din administraţia publică, cât şi la nivelul publicului larg.
Un american, psiholog social , Scott Plous, a analizat într-un celebru articol zece
mituri despre acţiuni afirmative. Această analiză, se concentrează asupra
situaţiei afro-americanilor din SUA dar este, de asemenea, valabilă şi în
Europa, dacă se face referire, în special, la situaţia romilor:

Mitul 1: Singura modalitate de a crea o societate oarbă-etnic este ca aceasta să
adopte politici etnic-oarbe. Deşi această afirmaţie pare intuitiv plauzibilă,
realitatea este că politicile etnic-oarbe au dezavantajat de multe ori minorităţile .
Cu excepţia cazului în care, inechitatile pre-existente sunt corectate sau altfel
spus sunt luate în considerare, politicile etnic-oarbe nu corectează nedreptatea
socială – ele o întăresc.
Mitul 2: Acţiunea afirmativă nu a reuşit să crească reprezentarea de sex feminin
şi reprezentarea minorităţilor. Mai multe studii au arătat câştiguri importante în
materie de egalitate rasială şi de gen ca un rezultat direct al acţiunii afirmative. Şi
acest lucru este valabil nu numai în SUA, dar şi în ţările din Europa, în cazul în
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care astfel de politici au fost proiectate pentru romi.
.
Mitul 3: Acţiunea afirmativă ar fi fost necesară acum 10 ani, pentru că terenul de
joc este de un alt nivel in zilele noastre. Statistici şi cercetarea sociologică,
precum şi declaraţiile politice, cum ar fi Declaraţia de la Strasbourg (octombrie
2010) recunosc faptul că inegalităţile severe încă mai persistă în Europa între
romi şi alte grupuri, şi că unele dintre aceste inegalităţi sunt puţin probabil să
reducă ele însele în timp, cu excepţia unor cazuri specifice unde se iau măsuri
concrete.
Mitul 4: Publicul nu sprijină acţiunile afirmative. Nu există nici o îndoială că mulţi
ar putea să se opună unor astfel de măsuri, dar în majoritatea cazurilor, aceştia
nu sunt bine informaţi, nici cu privire la situaţia actuală, nici despre efectele
pozitive ale acţiunii afirmative în situaţii similare.
Mitul 5: Majoritatea cetăţenilor vor fi dezavantajaţi dacă acţiunea afirmativă este
pusă în aplicare. Există dovezi solide că acest lucru nu este valabil: acţiunea
specifică care îi vizează pe romi va aduce beneficii, în cele din urmă, întregii
societăţi. Aceasta nu înseamnă în nici un caz să reducem drepturile majorităţii,
ci să oferim o atenţie suplimentară şi sprijin pentru persoanele care sunt în
situaţii severe de dezavantaj.
.
.
Mitul 6: Dacă alte minorităţi pot avansa rapid şi să se integreze, romii ar trebui şi
ei să poată să facă acelaşi lucru. Există, din păcate, peste tot în Europa, o
situaţie foarte specială a romilor, afectaţi de secole de o poziţionare în partea de
jos a societăţii şi de a le aduce atingere confruntându-se cu prejudecăţi,
respingere şi discriminare. În plus, recentele schimbări economice i-au făcut pe
mulţi dintre ei chiar mai vulnerabili.
Mitul 7: Nu poţi vindeca discriminarea cu discriminare. Problema cu acest mit
este faptul că foloseşte acelaşi cuvânt - discriminarea - pentru a descrie două
lucruri foarte diferite. Discriminarea de locuri de muncă se bazează pe
prejudecăţi şi excludere, în timp ce acţiunea afirmativă face un efort de a
depăşi tratamentul bazat pe prejudecăţi prin includere. Cel mai eficient mod de a
vindeca societatea de practicile de excludere este de a face eforturi speciale
pentru includere, ori aceasta este exact ceea ce fac acţiunile afirmative. Logica
acţiunii afirmative este similară cu logica de a trata un deficit nutriţional cu
suplimente de vitamine. Pentru o persoana sănătoasă, dozele mari de
suplimente de vitamine pot fi inutile sau chiar dăunătoare, dar pentru o persoană
cu un sistem dezechilibrat , suplimentele sunt un mod eficient pentru a restabili
echilibrul organismului.
Mitul 8: Acţiunea afirmativă tinde să submineze respectul de sine al minorităţilor
vizate. Dimpotrivă, s-a dovedit faptul că, atât în Statele Unite ale Americii, pentru
afro-americani, cît şi în Europa, pentru romi, acţiunea pozitivă a contribuit de
asemenea la consolidarea mişcărilor de afirmare publice şi, astfel, a contribuit la
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un sentiment pozitiv de afiliere pentru mulţi membri ai acestor grupuri.
Mitul 9: Acţiunea afirmativă este o soluţie propusă numai de partidele politice de
stânga (social-democrate). Există dovezi clare că, implicit sau explicit, sprijinul
pentru acţiuni pozitive sunt deasupra orientărilor politice.

Mitul 10: Sprijin pentru acţiuni afirmative înseamnă sprijin pentru procedurile de
selecţie preferenţiale care
favorizează candidaţii necalificaţi în favoarea
candidaţilor calificaţi. Aceasta rămâne o problemă majoră cu unele dintre
măsurile de acţiune afirmativă luate în Statele Unite, dar modul de a sprijini
ocuparea forţei de muncă care a fost pus în aplicare în Europa în ceea ce
priveşte romii este departe de a avea astfel de consecinţe.
Desigur, este esenţial să se recunoască faptul că acţiunea afirmativă este o
măsură temporară, necesară până cand evoluţia societăţii va oferi oportunităţi
egale reale pentru toate grupurile. Acesta nu ar trebui să fie văzută ca o soluţie
pentru toate problemele romilor trebuind să fie atent concepută şi pusă în
aplicare, precum şi însoţită de acţiuni care vizează creşterea gradului de
conştientizare a personalului instituţiilor şi a publicului larg privind beneficiile sale.
Romii sunt cei care spun aşa
Afirmând apartenenţa 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 prefera sa 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 cand
interacţionează cu instituţii, inclusiv instituţiile 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 decizia ( implicit sau explicit) 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.
Sprijin pentru toţi cei care au nevoie de sprijin

Afirmând că eşti rom nu ar trebui să fi in poziţia unei persoane care să
primeşti sprijin de la mediator. Mediatorul ar trebui să menţină o atitudine
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deschisă şi să nu forţeze o persoană să declare că el / ea este un rrom, sau să
caute orice fel de dovezi externe, ca de exemplu că ar cunoaşte limba romani,
etc.
Să ţii seama de diferenţele dintre grupurile de romi
Chiar şi printre cei care se identifică drept romi, acest lucru nu înseamnă că ele
au caracteristici culturale identice sau similare. O mare varietate de situaţii pot fi
întâlnite la nivel local, inclusiv:
Situaţii specifice mai mult pentru mediul urban, în cazul în care în acelaşi
cartier, care poate fi de romi pentru care tradiţiile au o influenţă diferită în
viaţa de zi cu zi, cu un statut diferit socio-economic, etc, dar, de
asemenea, influenţat în mod diferit de experienţele de migraţie.
situaţii în care, într-o comunitate există, printre alte grupuri etnice,
subgrupuri distincte de romi, cu diferite caracteristici culturale şi socioeconomice.
Vorbind despre "romi", în general, în acest tip de situaţii, folosind referinţe
învăţate din cărţi, poate fi, desigur, o mare greşeală. Pot apărea tensiuni intracomunitare, pot fi generate frustrări, iar acestea pot avea un impact negativ.
.

Nu toate diferenţele culturale sunt acceptabile
După cum se specifică în Codul de etică, mediatorul respectă tradiţiile şi cultura
comunităţilor cu care lucrează, cu condiţia ca acestea să fie compatibile cu
principiile de bază ale drepturilor omului şi ale democraţiei. Atunci când anumite
tradiţii culturale sunt împotriva principiilor fundamentale ale drepturilor omului şi a
egalităţii de drepturi pentru toţi, acestea nu trebuie să fie acceptate, chiar dacă
unele familii le considera o parte din specificul cultural.
Un exemplu este legat de modul în care unele comunităţi tratează băieţii şi fetele
diferit. Astfel, în cazul în care băieţii sunt încurajaţi de la o vârstă fragedă să aibă
iniţiativă şi autonomie, fetelor le sunt impuse restricţii, şi se spune că acestea ar
trebui să aibă un rol social inferior, caracterizat prin supunere şi care îi servesc
pe bărbaţii din familie. Uneori, în aceste comunităţi, în cazul în care familiile au
venituri mici, ei pot decide ca doar băieţii să meargă la şcoală.
A afirma în mod clar principiile democraţiei, egalităţii şi ale statului de drept, nu
înseamnă întotdeauna a respinge unele practici tradiţionale care ar putea apărea
nepotrivite, dar care, în fapt, uneori, pot avea un rol pozitiv. Aceasta este situaţia
comunităţii bazate pe procese de justiţie tradiţionale, care uneori pot fi acceptate
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ca moduri alternative de a rezolva disputele interne în rândul membrilor
comunităţii, atâta timp cât acestea respectă drepturile fundamentale ale omului
şi sunt acceptate de către cei în cauză (acestea pot funcţiona ca arbitraj al
comunităţii) .

Limba romani ca un instrument pentru construirea stimei de sine şi
asigurarea recunoaşterii
Atunci când limba romani este folosită în comunitate, utilizarea sa de către
mediator in comunicarea cu membri ai comunităţii rome, precum şi utilizarea sa
în comunicaţiile publice de către instituţiile, are raţiuni atât instrumentale cât şi
simbolice.
Pe de o parte, la nivel practic, aceasta poate facilita înţelegerea. Pe de altă
parte, la nivel simbolic, folosirea sa arată recunoaştere, respect şi atenţie, care
duce la creşterea stimei de sine a romilor şi încrederea lor că instituţia este întradevăr interesată şi de nevoile lor.
Mediatorul are, desigur, un rol important în a ajuta instituţia să îşi adapteze
procedurile de comunicare, de asemenea, prin folosirea limbii romani. O atenţie
specială trebuie acordată dialectului vorbit în comunitate, pentru a evita situaţiile
în care romii nu înţeleg ceea ce se comunică. Este deosebit de important să nu
presupună că toţi romii vorbesc limba romani.
Mediatorul cu rol de model
Tot comportamentul mediatorului, în privinţa atitudinilor faţă de membrii
comunităţii, tradiţiile şi cultura lor, precum şi faţă de instituţiile publice, vor fi
urmărite îndeaproape de către membrii comunităţii şi pot avea un impact
semnificativ asupra modului în care romii vor interacţiona cu instituţia publică .
Aceasta este o mare responsabilitate, dar va fi, de asemenea, foarte profitabil
pentru a fi luată ca referinţă şi pentru a deveni un model în interiorul comunităţii.
Noţiuni de bază pentru lucrătorii sociali pentru o abordare pozitivă a
minorităţilor etnice
• orizont deschis şi atenţie acordată
• punerea de întrebări / oferirea de provocări
• înţelegere practică
• acordarea de respect
• oferirea de sprijin
• faceţi-vă prieteni
• încurajarea participării politice
• sprijinirea integrării sociale
• construirea si mentinerea prieteniei
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• interacţiune şi respect
• aprecierea diversităţii
• ghidarea în consultarea socială
• aprecierea moştenirii culturale
• procesele de schimbare, de orientare
• consultare şi ajutor, cu teama de schimbare în viitor
• lucrul inter-generaţional
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Exercţii referitoare la Informaţii – Unitatea 1
Exerciţiile următoare pot fi alese în funcţie de interesele participanţilor la curs , în
scopul aprofundării unor aspecte ale acestei secţiuni de învăţare.
Exerciţii şi durată

Proceduri

Necesar de materiale

Valoarea familei
45 minute de lucru
individual
45 minute dediscuţii in
grup

Participanţii sunt rugaţi să scrie in ce
constă valoarea legată de familie din
mediul lor. Ce este important in
legătură cu o familie? Cum
acţionează propria lor familie? Cine
face parte din ea? Există ceva care
să se cheme o "familie extinsă"? Ce
subiecte sunt discutate în cadrul unei
familii? Ce este ţinut secret în
familie? Care sărbători şi obiceiuri
caracterizează propria familie? Ce
scandaluri se întâmplă? Ce
argumente au fost aduse in acea
situaţie si cum au fost ele gestionate?
Sunt discutate în familie toate
"secretele de familie", care nu sunt
discutate, sau nu au fost spuse
niciodată vreunui străin ?
După o examinare individuală a
acestor întrebări, două sau trei
voluntari îşi prezintă familiile lor, in
faţa plenului.

Fişe
Hărtie
Metaplan /Flipchart
Scaune in formă de
cerc

Ceapa diversităţii
Până la 30 minute
10-40 participanţi
(Soursa : Claudia
Schachinger:
Adolescents from
Europe, intercultural
learning, T-Kit Nr. 4,
2000:43)

1. Participanţii sunt rugaţi să formeze
un cerc interior şi unul exterior (cum
ar fi straturile de ceapă). În fiecare
caz, doi participanţi se confruntă
reciproc.
2. Fiecare echipă trebuie să
găsească(rapid), un punct de vedere
comun (obicei, punct de vedere ,
origine, atitudine), şi o expresie
pentru el (Trainer: cereţi forme de
exprimare diferite, de fiecare dată, de
exemplu, un cântec, o schiţă , o
poezie, un zgomot, un simbol).

Spaţiu amplu în cameră
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3. Când toată lumea a terminat,
stratul exterior de ceapa face un pas
la dreapta, iar fiecare echipă nou
formată trebuie să găsească un punct
comun nou şi să-l exprime. Aveţi
posibilitatea să specificaţi ce fel de
punct comun ar trebui să fie găsit
(mâncarea preferată, lucruri cărora
participanţilor nu le place: la şcoală,
muzică, etc), şi de fiecare dată
pătrundeţi astfel mai "adânc" în
straturile de ceapa.
4. Echipele se pot muta până când
cercul este terminat (în funcţie de
mărimea grupului). O versiune mult
mai grea ar fi să căutaţi diferenţele şi
faptele complementare (şi să găsiţi o
expresie / o situaţie în care ambele
sunt prezente).
Reflecţie şi evaluare
După aceea, următoarele întrebări
pot fi discutate: Ce asemănări /
diferenţe au fost surprinzătoare
pentru noi? De unde vin? Modul în
care diferenţele noastre se pot
completa reciproc?
Aplicarea în practică a acestei
metode
Acesta poate fi folosită ca un exerciţiu
de spargere a gheţii . Aceasta poate
fi folosită chiar şi la sfârşitul unui
eveniment, sau să elaboraţi
elementele de identitate, etc (totul
depinde de întrebări)

Exerciţiu despre
valoarea mea
20 minute lucrul
individual
40 minute de discuţii in
grup (depinde de
mărimea grupului)

Vorbeste despre termenul "valori" în
grup: Care sunt valorile? De unde vin
ele ? Cum influenţează viaţa fiecărui
individ?
Participanţii primesc o foaie de hârtie
şi pixuri pentru a răspunde la
următoarele întrebări:
1) Ce este important pentru mine?

Hărtie A4
Pixuri
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2) De ce este important pentru mine?
3) Cine te influenţează în legătură cu
ce este important pentru mine (
oamenii, religia, tradiţia)?
4) Când / cum / unde influenţează
viaţa mea aceste valori?
5) În ce măsură pot trăi în
conformitate cu valorile mele în noua
mea casă - există ceva probleme
speciale?
6) În ce măsură este necesar pentru
mine să găsesc compromisuri,
pentru a fi mai mulţumit ?
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informaţii Unitatea II - Materiale pentru lucrătorii sociali care lucrează cu
bărbaţii afectaţi de violenţa în familie ca victime sau agresori
Violenţa în raport cu structurile societăţii
Violenţa este adesea ancorată în cadrul structurilor sociale şi transmisă peste
generaţii - fără a fi vreodată pusă la îndoială. Autorii actelor de violenţă în familie
apelează frecvent la astfel de roluri tradiţionale şi modele de comportament.
Discriminare şi violenţă împotriva bărbaţilor
La barbati comportamentul lor este adesea confundat cu atribuirea rolului lor
social. Sondajele de pe toate continentele arată că a fi bărbat este adesea
asociat cu rolul de furnizor, producător de protecţie.
Violenţa în conformitate cu acest rol este un mijloc legitim de a prevala - băieţii
află deja acest lucru în copilăria lor. Prin urmare, modul de înţelegere al violenţei
pentru bărbaţi şi femei este dintru inceput diferit de la bărbat la femeie. Violenţa
în rândul bărbaţilor este de multe ori înţeleasă într-un context atletic. Anumite
forme de violenţă (de exemplu, împingere sau lovire ) sunt o modalitate
acceptată social, exprimarea brutală, sau apropierea fizică fiind un sentiment
comun (şi, prin urmare, nu sunt o formă de violenţă) într-un sens mai restrâns,
deoarece acestea se bazează pe un acord reciproc. Cu toate acestea, utilizarea
violenţei în contextul asimetriei puterii este frecventă. Există numeroase ocazii
în cadrul socializării masculine, în care durerea cauzată de vina fizică în rândul
bărbaţilor poate fi încercată. Băieţii sunt educaţi ca în litigiile cauzate de joacă să
suporte durerea, sau să-şi ascundă suferinţa.
Dar sistemele de valori sunt supuse unor modificări permanente: modele
alternative de viaţă se dezvoltă mereu. În 1998, potrivit studiului "Trezirea
bărbaţilor " ("Men awakeing") de Paul M. Zuhlener şi Volz Rainer, aprox. 20%
dintre barbatii germani au aparţinut aşa-numiţilor "bărbaţi noi". Ei trăiesc într-o
relaţie echitabilă, participă la sarcinile casnice şi de familie, sprijină partenerii lor
de sex feminin, în profesia lor şi resping în mod clar violenţa ca mijloc de
rezolvare a conflictului. Odată eliberaţi de roluri sociale stereotipe, ei
experimentează unele avantaje distincte ale vietii di zi cu zi, de tată activ,
securitate economică reciprocă şi armonie într-o relaţie corectă.
Cu toate acestea, aceşti bărbaţi sunt deseori discriminaţi fiind consideraţi"
efeminaţi".
Există în zilele noastre domeniile actuale de cercetare referitoare la efectele
noţiunii dominante de masculinitate la bărbaţii care nu doresc să se conformeze
acestei imagini tradiţionale. În cadrul acestui domeniu de aplicare acest caz
poate fi numit gen cultural şi este unul specific de violenţă împotriva bărbaţilor.
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Cererile de putere ale bărbaţilor- rădăcină a violenţei în familie
Klaus Eggerding, directorul asociaţiei înregistrate sub denumirea Biroul
Bărbaţilor – Hannover şi membru in consiliul Federal al “Federal Task Force
Perpetrators Work Domestic Violence“-Task Force al agresorilor de violenţă
domestică- (BAG TäHG), lucrează din 1992 cu bărbaţii care au comis violenţe
împotriva partenerilor lor de sex feminin şi / sau copii. El a afirmat , că, în
majoritatea cazurilor, bărbaţii vor să deţină controlul prin utilizarea violenţei şi să
recâştige poziţia lor de putere.
Scopul a fost acela de a îndepărta sentimentele, sau o slăbiciune care ar putea
pune în pericol presupusa imaginea de sine masculină. El a mai explicat: "In
opinia mea, violenţa este o soluţie spontană pentru autor. Orice act de violenţă
se bazează pe intenţie şi, prin urmare, este mai mult sau mai puţin conştient
rezultatul unei voinţe .
Acesta este motivul pentru care am presupus că în mod fundamental, este
posibilă o decizie în favoarea unei rezoluţii fără violenţă a conflictului . Contrar
opiniilor pe scară largă, a devenit clar că violenţa masculină nu este un
comportament specific sexului tare , nu este neapărat un efect al consumului de
alcool, stres, epuizare sau suprasarcină. Desigur, de asemenea, bolile psihice
relevante joacă un rol, dar acest lucru nu este însă încă suficient cercetat.
În cele mai multe cazuri, eu înţeleg violenţa ca o abatere de comportament
datorată unor comportamente şi modele învăţate, precum şi unor justificări de
ordin social-religioase. Până acum, există modele explicative extinse pentru
comportamentul violent, cu toate acestea, nu există nici o scuză! "
Stereotipuri contrarii şi modele de gândire despre violenta
Negru şi alb, bine şi rău, masculin şi feminin: pare că lumea este determinată
de contrarii. Totul se mişcă între doi poli. Acest principiu dual domină credinţele
multor culturi. În acest fel, avem tendinţa de a clasifica bărbaţii ca activi, iar
femeile ca pasive. Barbatii sunt mai uşor de conceput ca agresori, femeile ca
victime. Este o parte inerentă a percepţiilor convenţionale de masculinitate şi
feminitate.
Aceste stereotipuri încurajează pe bărbaţi în credinţa lor de a se vedea ca fiind
mai puternici şi,prin urmare, de a genera, în felul acesta, un teren propice pentru
violenţa de gen.
Un alt stereotip pereche de contrarii conectează oamenii bogaţi, civilizaţi cu o
cultură liberă de violenţă, iar oamenii slabi din punct de vedere economic, cu
maniere dure şi violente. Cu toate acestea, multe studii internaţionale dovedesc
că violenţa în familie apare pe toate continentele, în toate clasele sociale.
Dar OMS afirmă că femeile din familiile cu venituri mici sunt ameninţate într-un
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grad mai mare de a deveni victime ale violenţei în familie.
Astfel, femeile sărace sunt mai des forţate să traverseze frontierele culturale, în
scopul de a sprijini familiile lor – de ex.interdicţia de a-şi părăsi casa fără bărbat.
Argumentele legate de problemele financiare sau invidie bărbatului asupra
salariului femeii poate deveni, de asemenea, un factor declanşator de conflict,
care se termină în violenţă. Alţi factori ai sărăciei, care promovează agresiuni
sunt condiţiile de locuit înghesuite, accesul restricţionat de a acţiona, precum şi
presiunea psihologică.
Modele tradiţionale de rezolvare a conflictelor şi violenţei
Valorile culturale şi de alocare a rolului social definesc managementul şi formele
de rezolvare ale conflictelor. În general, conflictele sunt considerate ca fiind
negative în sine şi nu sunt tratate în mod deschis. Dar conflictul este o parte
inevitabilă a vieţii de zi cu zi într-o lume în care mulţi oameni cu nevoi individuale
şi opinii trăiesc împreună. Constructiv rezolvate, conflictele oferă şansa de a
modifica structurile de modă veche şi cele nedrepte.
Dacă crearea unei culturi de reglementare a conflictului, în care argumentele
sunt discutate paşnic este posibilă, sau dacă violenţa domină viaţa de zi cu zi,
depinde de mijloacele care sunt considerate ca acceptabile într-o societate, în
scopul de a gestiona conflictele. Acestea depind în mare măsură de rolul şi
funcţia pe care oamenii le adoptă în termen de societăţi sau de familii.Forma de
prelucrare a conflictului în cadrul familiei, de obicei, va fi diferită de cea utilizată
în lumea profesională, dar va fi în continuare pe baza asimetriilor de putere şi
modelelor tradiţionale de comportament.

Violenţa în familie ca teren de transmitere şi ecou pentru violenţa în
societate
Dacă violenţa în familie este ţinută secret, tolerată şi rămasă nepedepsită, copiii
vor invăţa chiar de la început că violenţa învinge! Acest fapt are consecinţe grave
asupra individului, şi implicit şi asupra societăţii în ansamblu.
Experienţele de violenţă din copilărie cresc probabilitatea ca mai tîrziu sa devii un
agresor sau o victimă a violenţei. Multe studii arată că martorii unor violenţe au o
influenţă negativă asupra vieţii copiilor care au suferit de pe urma abuzului ei
înşişi. Când copiii experimentează violenţa în cadrul familiei lor sau sunt ei înşişi
abuzaţi, ei ajung să cunoască violenţa ca element al unei relaţii. Această
experienţă modelează toată viaţa lor şi ideea lor de parteneriat. Prin urmare,
copiii din familii în care domneşte violenţa în familie, tind să rezolve argumentele
lor de mai multe ori într-un mod agresiv, deoarece acestea nu au putut să înveţe
a face faţă conflictelor într-un mod constructiv, paşnic în propriile lor familii.
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Ceea ce transmit părinţii copiilor lor referitor la rolurile lor sociale, norme, tradiţii
şi valori se reflectă în zonele publice şi influenţează, de asemenea, valorile şi
atitudinile politice.
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Exerciţii referitoare la Informaţii –Unitatea II
Exerciţiile următoare pot fi alese în funcţie de interesele participanţilor la curs , în
scopul aprofundării unor aspecte ale acestei secţiuni de învăţare.
Exerciţiu şi durată

Procedură

Rolul bărbatului in
violenţa domestică
30 minute –jocuri de
roluri
30 minute- discuţii în
grup

Participanţii sunt împărţiţi
în două grupe. Grupul 1 va
acţiona în jocul de rol,
grupa 2 va urmări jocul de
rol şi-l analizează.

Materiale de curs

Fişe
hârtie
Flipchart
Cerc de scaune
Cameră digitală

Grupul 1 are sarcina de a
juca scena 1, în care un
participant bărbat o acuză
pe soţia sa că nu a avut
suficient grijă de el. În
schimb, ea îl acuză pentru
că nu a venit acasă
nicodată la timp acasă şi
că îşi neglijeaza familia.
În scena de 2 un tată,(
jucat de un participant de
sex masculin), spune fiul
său (jucat, de asemenea,
de către un participant
masculin) că el are de
gând să se căsătorească
în timpul vacanţei lor
viitoare. Fiul refuză
verbal.Tatăl îi cere
îngăduinţă.

Factori de violenţă
45 minute de discuţii in
grup

Grupa 2 observă atât
scenele şi scriu care
modele de comportament
şi declaraţii sunt tipice
pentru ei. Apoi ambele
scene sunt analizate şi
modele tipice de acţiune
identificate.
Într-o discuţie de grup cu
participanţii se discută
despre factorii de violenţă.

Flipchart şi pixuri
Cerc de scaune
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Bărbaţii ca victime
20 minute de lucru
individual
30 minute de discţii în
grup

Aceştia sunt sărăcia,
nivelul scăzut de educaţie,
condiţii precare de trai,
suficiente competenţe
lingvistice, etc factori care
susţin violenţa în familie?
Cum se ocupă familiile
bogate, cuplurile de succes
de violenta in relaţia lor?
Scopul este de a crea un
schimb de experienţă în
grup.
Participanţii descriu cazuri
în care oamenii au fost
victime ale violenţei iar
femeile au fost autorii.
Ceea ce este identic, ceea
ce este diferit în
comparaţie cu violenţă
provenind din partea
bărbaţilor?

Fişe
Hârtie
Metaplan / Flipchart
Cerc de scaune
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Informaţii- Unitatea III – Materiale pentru lucrătorii sociali care lucrează cu
femei si copii afectaţi de violenţa domestică
Violenţa impotriva femeilor – Definiţia volenţei din punct de vedere a
genului
În 1993, pentru prima dată, Adunarea Generală a ONU a adoptat "Declaraţia
pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor" şi a examinat în mod explicit
aspectele de gen specifice violenţei. Declaraţia conţine o definiţie a violenţei care
ia în considerare termenul de violenţă publică şi privată, precum şi violenţă
fizică şi emoţională. De atunci, ea serveşte ca bază şi termen corespondent
pentru această activitate ONU şi anume "Violenţa împotriva femeilor" şi a fost
adoptat de către cea de a 4-a Conferinţă Mondială a femeilor din Beijing în 1995:
"Violenţa împotriva femeilor înseamnă fiecare act de violenţă îndreptat împotriva
femeilor, cauzată de genul acestora, prin care femeile suferă, sau ar putea suferi
de abuzuri fizice, sexuale sau psihologice, sau de durere. Aceasta include
ameninţarea unor astfel de acte, constrângerea şi deprivarea aleatoare de
libertate, indiferent dacă acest lucru se întâmplă într-o zonă publică sau privată.
Actele de violenţă împotriva femeilor sunt, dar nu se limitează doar la
următoarele:
• Violenţa fizică, sexuală şi psihologică în cadrul familiei, inclusiv abuzul fizic şi
sexual al fetelor în gospodării, violenţa legată de zestre, violul in cadrul
căsătoriei, circumcizia genitală la femei şi alte metode tradiţionale, care sunt
dăunătoare pentru femei, violenţa în afara căsătoriei şi violenţa conectată la
exploatare;
• Violenţa fizică, sexuală sau psihologică în comunitate, în general, inclusiv violul,
abuzul sexual, hărţuirea sexuală şi intimidarea la locul de muncă, în instituţiile de
învăţământ şi în altă parte, traficul de femei şi prostituţia forţată;
•

violenţa fizică, sexuală şi psihologică practicată sau tolerată de stat

Puterea distructivă a violenţei în familie are loc mai ales prin interacţiunea de
violenţă fizică, sexuală şi psihologică; spaţiul de locuit cel mai intim se transformă
într-un loc de insecuritate şi de violenţă, în timp ce dependenţa emoţională şi
economică de partener rămâne. Prin urmare, o definiţie realistă a violenţei
trebuie să ţină cont de partea psiho-emoţională.
În plus, motivaţia autorului violenţei este adesea de a se justifica pe un nivel
psihologic: El loveste să rănească, dar, de asemenea, pentru a-şi afirma
dominaţia. El foloseşte forţa fizică pentru a câştiga psihologic. Prin violenţă
partenerul îşi degradează soţia, el se face stăpân pe sine , devine " comandant
al bunăstării şi pe viaţa ei."
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Unde începe violenţa psihologică ? Este dificil să recunoşti şi să evaluezi. Astfel,
o victimă spune : "Pentru o lungă perioadă de timp am crezut că violenţa
domestică nu mă interesează deloc, deoarece soţul meu nu m-a lovit. Dar am
fost atât de supusă încât el nu avea nevoie să mă lovească. "
O acţiune este considerată violentă atunci când depinde de contextul sociocultural, de istoria personală şi violenţele deja îndurate.
Violenţa în familie nu vine de nicăieri, ci din contextul social specific. Valorile
culturale, normele sociale, rolurile, condiţiile juridice, tradiţiile şi modelele au un
rol decisiv şi caracterizează modelele de comportament şi de mentalitate ale
membrilor unei societăţi.
În cazul în care violenţa domestică este aprobată sau tolerată, fără îndoială ca
un mijloc de rezolvare a problemelor din cadrul acestor structuri de bază ale unei
societăţi, persoana fizică va accepta, de asemenea, această distribuţie inegală a
puterii şi a violenţei domestice în familie şi nu o percepe ca pe o problemă. Ca
rezultat, violenţa în familie va fi păstrată în secret, iar în cazul în care devine
cunoscută în public, acesta nu va fi pedepsită.

Motive individuale pentru violenta in familie, precum şi factorii sociali de
dezvoltare
În ciuda varietăţii de culturi, a sistemelor politice diferite şi unui număr mare de
religii motivele în numele cărora bărbaţii utilizează violenţa într-o relaţie sunt
similare în toată lumea.
Astfel, violenţă poate fi provocată în toată lumea, în următoarele situaţii:
• mâncarea nu este pusă pe masă la timp, sau nu are un gust plăcut.
• femeia nu îndeplineşte atribuţiile ei ca mamă şi gospodină, aşa după cum
se cuvine
• ea se opune voinţei lui.
• el o suspectează de infidelitate

Factori de ordin politic
• Nu există legi în vigoare care interzic violenta in familie.
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• Violenţa împotriva femeilor este tolerată şi tabuizată.
• Lipseşte voinţa politică de a recunoaşte problema.
• Legislaţia discriminează femeile, de asemenea, în alte zone, acestea sunt
tratate mai rău din punct de vedere politic
• reglementări de tip tradiţional, cu rădăcini (de exemplu, legile tradiţionale de
succesiune), care refuza accesul femeilor la terenuri, iar resursele nu sunt
corectate de o legislaţia corespunzătoare.
• În cazul în care există reguli, lipseşte angajamentul politic de realizare.
• Autoritatea de stat este prea limitată pentru a adopta legile naţionale.
• Sistemul de învăţământ nu este suficient de dezvoltat: oportunităţi
educaţionale şi analfabetismul ajută la menţinerea status quo-ului.
• Sistemul politic este prea slab pentru a rezolva crizele economice şi sociale,
fără a forţa. Violenţa în familie creşte în perioade de criză.

Factori de ordin socio-cultural
• Având în vedere atitudinile patriarchale şi relaţiile de putere, există un
dezechilibru de putere în defavoarea femeii. Acest lucru conduce la o subreprezentare politică şi la incapacitatea de a pune în aplicare interesele lor.
• Aşteptările sociale faţă de rolul partenerilor favorizează restricţia şi
subordonarea femeilor faţă de bărbaţi şi de familiile lor.
• Violenţa ca mijloc de rezolvare a conflictelor (în familie, grupuri, societate) are
loc în mod regulat şi este acceptată.
• Mass-media perpetuează imagini patriarhale prin care caracterizează bărbaţii şi
femeile, printr-o reprezentare tradiţională.
• Scripturile religioase sunt interpretate într-un mod care reprezintă violenţa ca un
mijloc legitim.
• Puterea în creştere a fundamentalismului religios creşte dezechilibrul de putere
între bărbaţi şi femei, printre altele, prin reducerea drepturilor femeii , cu excepţia
drepturilor femeilor la educaţie.
Factori de ordin individual, familiar
• Familiile reproduc modelele tradiţionale de educaţie axate pe diferenţe de gen
la copii.
• Părinţii sunt primele modele, rolul formativ pentru copiii lor, atitudinea faţă şi
manipularea violenţei dintre parinti este trecută cu vederea la ei.
• Constrângerile extreme de familie, cum ar fi aşa-zisa "onoare a familiei" apar
pronunţate şi la copii.
• Imaginile religioase, miturile, propriile experienţe şi ignoranţa împiedică
dezvoltarea personală şi schimbarea relaţiilor din familie.
• Datorită dependenţei emoţionale şi economice, femeile se tem să părăsească
structurile violente familiale, sau să caute ajutor.
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Violenţa împotriva femeilor ca o formă sistematică de discriminare
"În fiecare zi, o fată este violată intr-un mijloc public de transport sau este
harţuită sexual într-un mall -. Chiar în faţa ochilor pasagerilor care rămân pasivi
şi nu fac nimic şi chiar şi ofiţerii de poliţie batjocoresc şi ofensează victimele şi
familiile lor", afirmă o fată de de 16 ani într-un raport al UNICEF "Stop
discriminării şi violenţei împotriva fetelor".
Actele de violenţă, care se realizează în faţa martorilor, fără consecinţe, sunt un
document drastic pentru toleranţa socială împotriva violenţei la femei. În acelaşi
timp, ele dezvăluie interacţiunea dintre nivelul social şi individual de violenţă: de
la imagini ale masculinităţii dominante care sunt înrădăcinate în societate şi
până la autorul care poate conta pe toleranţă implicită a martorilor şi, uneori,
chiar a autorităţilor naţionale, el îşi comite actul de violenţă în public.
Atitudinea care stă la baza actului de violenţă a fost promovată sau tolerată de
către agenţii sociale, politice şi religioase pentru timp îndelungat .Legitimarea
violenţei de gen este ferm ancorată în structurile sociale şi valorile generale.
Prin urmare, violenţa împotriva femeilor şi a fetelor nu trebuie să fie interpretată
numai ca "un destin individual", ci trebuie să fie recunoscută ca o discriminare
sistematică. Femeile sunt victime ale violenţei, deoarece acestea sunt femei. Prin
urmare, violenţa domestică împotriva femeilor este egală cu discriminarea
împotriva grupurilor etnice, caste sau alte grupuri sociale.

Definiţia violenţei în familie şi a efectelor sale / simptome
"Violenţa domestică este utilizarea de violenţă fizică, psihică, economică şi
sexuală într-o relaţie între adulţi."
Termenul de violenţă în familie merge dincolo de violenţa fizică. Aceasta include,
de asemenea, abuzul emoţional ca de exemplu distrugerea bunurilor private,
excluderea din familie, separarea de prieteni, ameninţările la adresa altora,
inclusiv copii şi refuzul de bani, alimente, mijloace de transport şi telefon.
Legislatia română
Constituţia României, articolul 23,24 prevede că nimeni nu poate fi supus la
tortură 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
care aduce orice prejudiciu material.
Legea prevede, de asemenea, obligaţia ministerelor şi a altor autorităţi centrale
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de specialitate pentru a desemna personalul de specialitate, în scopul definirii
cazurilor 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 jurisdicţională şi compensaţie financiară acordată de către stat
victimelor infracţiunilor.
Legea nr. 272/2004 reglementează cadrul legal privind respectarea, promovarea
şi garantarea drepturilor copiilor.
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 şi dialog social , familie şi protecţie socială, prin
departamentele sale de combatere a violenţei în familie precum şi a unităţilor de
prevenire a violenţei . Prin aceste protocoale de cooperare vor fi stabilite
activităţile de la nivel local. (Articolul 3).
In luna martie a.c. a intrat in vigoare Legea nr. 25/2012 privind modificarea si
completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in
familie, care introduce ca element de noutate pentru victima violentei in
familie "ordinul de protectie", prevăzând o sumedenie de măsuri prin care
victima este apărată de lege în faţa agresorului.

Cu sprijinul financiar al Programului Daphne III al Comisiei Europene

27

•

Efectele violenţei domestice asupra femeilor /victimelor
Suferinţe fizice:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fracturile şi dinţi sparţi
Contuzii
Cicatrici
Indigestie
Astm
Leziuni care duc la embolii şi accidente vasculare cerebrale
Mobilitate limitată
Tulburări de alimentaţie
Tulburări de dormit

Consecinţe emoţionale şi psihologice:
• Depresie
• Tulburări psihosomatice
• Auto-mutilări
• Sentimente de ruşine şi vinovăţie
• Pierderea de identitate
• Pierderea încrederii în sine
• Probleme cu luarea deciziilor
• Lipsa de speranţă, apatii
• Stare de epuizare
• Confuzie
• Gânduri de suicid
• Izolare / singurătate
Consecinţe sociale:
•
•
•
•

Retragerea şi separarea de familie, prieteni şi contacte sociale,
Pierderea de independenţă,
Ascunderea,
Sentimentul de izolare de la mediu şi împrejurimi.

Consecinţe financiare:
• Neparticiparea la cheltuielile bugetare,
• Dependenţa financiară agresor,
• Autorul foloseşte banii pentru a direcţiona victima pe un anumit făgaş
dorit de el ;
• Probleme cu punerea în aplicare a dezvoltării proprii (din cauza lipsei
de bani)
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• Controlul de către autor a prestaţiilor sociale / serviciilor sociale.
Consecinţe sexuale:

•
•

• Violul
• Sarcini nedorite
• Leziuni ginecologice
• Tulburări sexuale
Apatie sexuală / asexualitate
Lipsa libertăţii de alegere a comportamentului sexual
• Degradarea sexuală
• Constrîngerea de a utiliza / produce pornografie
Consecinţe mortale:
• Moartea prin abuzul agresorului
• Suicid

Ciclul de putere şi de control ca motive pentru violenta
În 1984, modelul "Proiect de Interventie in abuzul domestic ", a fost dezvoltat în
Duluth, Minnesota. Violenţa în familie este descrisă ca un model de
comportament pe care un autor îl foloseste pentru a controla partenerul de viaţă
într-o relaţie intimă cu el, punând , accentul pe "putere" şi " control". Agresorul
utilizează în mod sistematic ameninţări, teama şi constrângerea împotriva
partenerului. Modelele de comportament sunt butucii roţilor. Modelul violenţă
păstrează totul împreună. Ambii atât victimele cât şi agresorii sunt protagonişti.

Roata violenţei - elemente
Violenţă fizică
Împingerea, lovirea, sufocarea, imobilizarea, legarea, senzaţia de arsură,
provocarea de leziuni, aruncarea cu obiecte către ea, respingerea alimentelor ...
Violenţa Sexuală
Violul, forţarea de a desfăşura activităţi sexuale împotriva voinţei ei, atacul
sexual, tratarea ei ca un obiect sexual ...
Violenţa economică
Interzicerea sau constrângerea de a lucra, recurgerea la forţa de a cerşi pentru
bani, refuzul banilor de buzunar, luând banii puşi de o parte de ea, refuzul la
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venitul familiei, controlul cheltuielilor ei ...
Şantajul cu copiii
Inducerea unor sentimente de vinovăţie la femeie, în ceea ce priveşte copiii,
folosind copii ca intermediari, profitând de drepturile de vizitare, în scopul de a o
deranja , ameninţând-o că îi ia copiii de la ea ...
De control / de izolare
Controlarea faptelor sale, cu cine vorbeşte, unde şi de ce se duce, pe cine
întâlneşte, ameninţând că-i limitează contactele sale sociale, gelozia extremă ca
o justificare a modelelor de comportament ...
Violenţă psihologică
Denugrarea ei, subminarea încrederii de sine, declară că ea a înnebunit,
proliferarea injuriilor jignitoare, umilitoare, o face să se îndoiască de mintea ei,
inducerea sentimentelor de vinovatie ...
Abuzul de la putere masculină
Tratarea ei ca un rob, privarea de libertatea de a lua decizii fără ea, sau pentru
ea, se comporta ca un maestru la domiciliu, hotărârea de a fixa rolul bărbatului
şi al femeii ....
Intimidarea / comportament ameninţător
Speriatul cu priviri, gesturi sau acţiuni, distrugerea obiectelor, maltratarea
animalelor de companie, distrugerea obiectelor ei de proprietate , afişarea de
arme ....
Amenintare / constrângerea / silire
Ameninţarea că o termină şi executarea de acţiuni care o rănesc, ameninţâri cu
sinuciderea, ameninţâri că o părăseşte, apelul ei la biroul de asistenţă socială,
forţând-o să comită acţiuni ilegale ...
Minimalizarea / negarea / schimb de vinovăţie
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Mimarea sau negarea abuzului , invinuirea ei sau a altei persoane pentru
utilizarea violenţei...

Spirala violenţei
Potrivit "Cercului de violenţă", "spirala violentei", poate demonstra dezvoltarea
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violenţei în cadrul unei familii. Tot aici sunt expuse modelele de comportament
ale persoanelor afectate (victima şi autorul), folosind o grilă de timp:

Spirala Violenţei, după L. E. Walker

De multe ori ciclul incepe
de la început
Prima faza
Crearea de tensiune
- Câteva mici izbucniri de
violenţă din partea
barbatului
- Femeia găseşte scuze
pentru violenţă
- Femeia crede că ea
poate controla izbucnirea
-Tensiunile cresc

Faza a2-a
Abuzul acut
-focare necontrolate de
tensiune
- abuz grav
-leziuni recunoscute ca
fiind cauzate de
violență
- cauze greu de
recunoscut pentru

Faza a 3-a
Căință afectuoasă
- Omul regretă care a
folosit violența ți
promite să se schimbe
- Femeia crede în
promisiunile sale
- Femeia devine
complicele propriulu
abuz.

Punctul cel mai frecvent
de a căuta ajutor. În
cazul în care este
solicitată consultarea,
atunci ea are loc acum .
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Efectele violenţei domestice asupra copiilor
În activitatea socială şi de lucru cu familiile, de multe ori, şi indirect, copiii ofera
informatii despre posibilele cazuri de violenţă în familie în cadrul unei familii. Prin
urmare, este important ca un lucrător social, să acorde atenţie anumitor factori şi
simptome care apar la copiii afectaţi de violenţa în familie - indiferent dacă ei
înşişi sunt o victimă directă sau indirectă, adică atunci când sunt doar martori la
acte de violenţă faţă de alţi membrii de familie (de cele mai multe ori mamele lor
sunt victime):
Efecte fizice:
• Transpiraţii grele
• Enurezisul
• Palpitaţii, tahicardie
• Astmul
• Dureri musculare
• Erupţii cutanate
• Eczema
• Dureri de stomac
• Dureri de cap
• Vărsături şi digestie nervoasă
• Lipsa de reţinere, de auto-indulgenţă
• Auto-rănire
• Oboseală
Efectele emoţionale şi psihologice:
• Sentimente negative, cum ar fi vinovăţie, furie, izolare, ruşine, teamă şi autoacuzare
• Grad scăzut de încredere în sine
• Boli legate de stres
• Depresie
• Izolare
• Referinţă confuză faţă de adulţi
• O puternică agăţare de persoana agresată
• Probleme cu droguri şi alcool
• Sentimente puternice de protecţie pentru mama
• Tulburări de dezvoltare
• Probleme cu invăţătura la scoala sau de hiperactivitate şi de realizări deosebit
de bune
• Tulburări de alimentaţie
• Neglijarea drepturilor proprii în favoarea celor pentru mama şi îngrijorare
pentru starea ei fizică şi mentală
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• Gânduri de suicid sau de dor de moarte
Efecte sociale:
• Reţinere / izolare
• Imaturitate socială
• Mici abilităţi sociale
• Empatie scăzută
• Probleme în de stabilirea relatiilor de prietenie
Probleme comportamentale:
• Probleme comportamentale
• Abuz de alcool şi droguri
• Sindromul de deficit de atenţie
• Hiperactivitate, nelinişte, iritabilitate
• Nivel înalt de agresivitate
Motive tipice pentru agresiunile de violenţă în rândul copiilor din punctul de
vedere al psihologilor educativi 2
Teoria Învăţării
Comportamentul agresiv este dobândit la fel ca oricare alt comportament, mai
ales prin învăţarea după modele. Mass-media şi modelele reale au rolul de a
motiva copiii în a imita. Comportamentul agresiv este mai degrabă supus a fi
imitat cu cât consecinţele sunt mai pozitive pentru modelul insuşi. Dacă
imitatorul reuşeşte prin punerea în aplicare a comportamentului agresiv, să fie
admirat sau să domine, este foarte probabil ca acest lucru să fie adoptat în
repertoriul său comportamental. Odată dobândită cu succes, agresiunea
comportamentală tinde să fie transferată în continuare în situaţii similare.

Psihanaliza
Agresiunea este expulzarea de energie via unitatea musculară câtre lumea
exterioară. Potrivit lui Freud, este înrădăcinată în "înclinaţie înnăscută a unei
persoane la rău". Pe de o parte, o persoană devine agresivă atunci când dorinţa
sa de plăcere este imobilizată, sau când persoana se simte ofensată. Cu cât se
întâmplă mai des acest lucru în timpul copilăriei sale, cu atât mai puternică
devine agresiunea în viata de adult. Pe de altă parte, " funcţia de super-ego"
joacă, de asemenea, un rol important în timpul dezvoltării agresiunii. Dacă un
copil nu a obţinut suficiente garanţii "morale" ("goluri de super-ego "), în drumul
său spre dezvoltarea identităţii sale spre o persoană adultă, atunci gradul de
agresiune individuală, de asemenea, creşte.
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În cele din urmă un factor important pentru a face faţă la agresivitate este în ce
măsură "eul" este compensat prin echilibru, prin activităţi sociale, culturale şi
sportive pentru renunţarea la agresiune.
Teoria instinctului
Din punctul de vedere al biologiei comportamentale, agresiunea provine de la un
instinct înnăscut, care are un sens de conservare a speciei. Potrivit lui Lorenz,
este un "instinct care luptă împotriva unui membru al aceleaşi specii de animale
sau umane". Energia agresivă este generată în mod constant în organism. Ea
se crează până când se trece de un anumit prag, iar evacuările au loc în acţiuni
agresive şi ele. Cu cât agresiunea este stăpânită , cu atât mai mică este
degajarea sa. În cazul cel mai extrem o descărcare agresivă apare fără cauze
externe. (este bifată deasupra reacţiei).
Teoria frustrării –agresiunii
Daca activităţile oamenilor orientate ţintit sunt perturbate sau blocate, apare
frustrarea care poate apoi duce la agresiune. Întâi de toate, cât de probabil apare
agresiunea, cum ar depinde ea de motivul susţinerii agresiunii (de exemplu, prin
provocare). În al doilea rând, evaluarea situaţiei joacă un rol. Şi în al treilea rând,
este important cat de puternice sunt efectele care provoacă evenimentul
frustrant. De asemenea, este important să ştiţi că agresiunea rezultată dintr-o
frustrare nu este neapărat îndreptată împotriva originii actului de frustrare, dar
poate fi, de asemenea, transferată pe un ţap ispăşitor (schimbare de agresiune).
Aceste modele explicative sunt păstrate foarte generale şi sunt, în activitatea de
zi cu zi cu copiii şi familiile doar parţial aplicabile intr-o analiză mai exactă a
cauzelor. Prin urmare, următoarea prezentare a unei studiu de caz ar trebui să
permită o explicaţie mult mai precisă de la psihologul şcolii şi să cuprindă de
asemenea mai multe rezultate ştiinţifice de ordin social. Bazat pe acest lucru, ar
trebui să devină, de asemenea, clar că agresiunea este o interacţiune a mai
multor factori şi a diferite cauze pe scară largă.
Educaţia familială
• educaţie permisivă (insuficientă în clarificarea / medierea normelor şi
elaborarea de limite)
• educaţie inconsecventă
• inima rece, suprimarea educaţiei
• educaţie discordantă
• abstinenţa de la educaţie a tatălui
Sarcini familiale
• criza cronică de relaţie
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• separarea acută / divorţ conflicte
• familie monoparentală
• familie de tip patchwork
• violenţa domestică
Încălcarea dezvoltării copilăriei timpurii
• respingerea
• tratarea necorespunzătoare
• abuzul
• repudierea
Probleme actuale legate de dezvoltare
• schimbări mentale şi fizice (pubertate)
• eşecuri la şcoală
• eşecuri in căutarea de partener
• respingerea de către colegi în general
• căutarea nereuşită de identitate şi de sens al vieţii
• influenţele negative ale grupurilor şi subculturilor
Modele reale de violenţă
• bătaia din partea părinţilor
• bătaia de către fraţi, colegi de şcoală şi prieteni
• sportivi neloiali, precum şi traficanţi
Modele de violenţă de tip media
• filme TV violente
• filme video de tip horror
• jocuri pe calculator care glorifică violenţa
Factori sociali
• crize economice
• zone de interes social
• politică mass-media permisivă
• eroziunea consensului de valori
• gândire de tip ţap ispăşitor
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Exerciţii referitoare la Informaţii – Unitatea III
Exerciţiile următoare pot fi alese în funcţie de interesele participanţilor la curs , în
scopul aprofundării unor aspecte ale acestei secţiuni de învăţare.
Exerciţiu şi durată
Sarcina de percepţie:
Efectele violentei
domestice la femei
30 minute lucru
individual
30 minute discuţii în grup

Sarcina de percepţie:
Efectele violentei
domestice la copii
30 minute lucru
individual
30 minute discuţii în grup

Procedură

Participanţii sunt rugaţi să
scrie şi să evalueze toate
simptomele care indică
faptul că femeile au
experimentat violenţa
domestică. Pentru început
, acest lucru se face
individual.
Apoi, participanţii îşi
prezintă notiţele lor în plen
şi discută cum anume
evaluează fiecare
simptom.
Participanţii sunt rugaţi să
scrie şi să evalueze toate
simptomele care indică
faptul că anumiţi copii au
experimentat violenţa
domestică. Pentru început
, acest lucru se face
individual.

Materiale de lucru
Fişe
Hârtie
Flipchart
Cerc de scaune

Flipchart şi pixuri
Cerc de scaune

Apoi, participanţii îşi
prezintă notiţele lor în plen
şi discută cum anume
evaluează fiecare
simptom.
‘Roata violenţei ‘
60 minute joc de rol în
grup

"Roata violenţei " este
atârnată ca un afiş mare
sau proiectată pe perete
ca un diapozitiv sau ca o
imagine video.
Participanţii completează
pe pe domeniile de
violenţă comportamente
sau acţiuni care indică

Fişa cu Roata violenţei
Fişe cu componente
Hârtie
Flipchart
Cerc de scaune
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Exerciţiu şi durată

Procedură

Materiale de lucru

violenţa. Cum apare
violenţa sexuală? În ce
mod sunt utilizaţi copiii ca
să exercite o presiune?
Care este puterea de
anifestare a puterii ? Care
sunt forţele care
acţionează acolo?
Scopul este acela de a
recunoaşte diferite modele
de violenţă şi de a fi în
măsură să le atribui.
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Informaţii – Unitatea IV - Materiale pentru lucrul cu familiile afectate de
violenţa în familie, incluzând toţi membrii familiei
Mituri şi percepţii false
Mitul 1
Violenţa împotriva femeilor este mult mai frecventă în rândul minorităţilor etnice
deoarece este înrădăcinată în cultura lor.
Fapte
Violenţa împotriva femeilor şi a copiilor nu are legătură cu cultura minorităţilor.
Femeile din fiecare clasă socială, culturală, economică au experimentat
violenta.
Deseori, cazurile de abuz nu sunt raportate autorităţilor din cauza fricii de
excluziune socială şi stigmatizării care se atribuie unei victime a violenţei în
familie.
Violenţa domestică nu mai face parte din tradiţia nici unei culturi, sau a nici unui
grup.

Mitul 2
Violenţa în familie apare în principal în cadrul familiilor de muncitori, a
emigranţilor şi a minorităţilor.
Fapte:
Violenţa domestică este adesea numită "forma cea mai democratică a tuturor
tipurilor de violenţă".
Violenţa domestică se poate întâmpla fiecărei persoane într-o relaţie intimă.
Nu există nici un anumit "tip de familie", în care violenţa apare.
Mitul 3
Violenţa în familie se aplică numai pentru femei. Barbatii sunt agresori, femeile şi
copiii sunt victime.
Fapte:
Numărul de victime ale violenţei în familie de sex masculin a crescut în ultima
perioadă .
Barbatii au adesea inhibitii pentru a se vedea ca o victimă şi pentru a căuta
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ajutor.
Bărbaţii romi (în special bărbați tineri) sunt adesea victime ale căsătoriilor
forţate. Violenţa este exercitată de tatăl şi mama.
Barbatii homosexuali sunt victime ale violenţei sexuale şi în familie de două ori la
fel de des ca şi barbatii heterosexuali. Din cauza senzaţiei de ruşine doar 3%
raportează astfel de experienţe de violenţă.

Memento
Victimele violenţei domestice arată de multe ori răbdare infinită, pentru a îndura
situaţia lor nefericită. Ele dezvoltă strategii de ascundere, negare şi explicare.
Parţial, victimele protejează conştient agresorii, în scopul de a-şi proteja întregul
grup (familie). Victimele încearcă să se refere la violenta ca la o "parte normală"
a relaţiei lor. Acest proces poate dura ani de zile. În consecinţă, se ajunge după
o lungă perioadă de timp să se facă primul pas în direcţia de ajutor.
Recomandări pozitive oferite victimelor.
Ceea ce trebuie făcut !
Oferirea unui mediu de securitate şi încredere.
Explicarea în mod clar a graniţelor de confidenţialitate (în ceea ce priveşte
abuzul asupra copiilor, violenta extremă, etc), precum şi responsabilitatea de
a raporta cazurile.
Gândiţi vă deschis despre situaţia victimei şi consultaţi alţi experţi!
Oferiţi, de asemenea, ajutor necondiţionat! Nu trebuie să fiţi de acord
neapărat cu părerea victimei, dar trebuie să demonstraţi că veţi ajuta în mod
activ victimele şi că ele nu sunt abandonate .
Lăsaţi victimele să vă relateze despre experiențele lor, în cazul în care se
doreşte să se facă acest lucru şi să înceapă să vorbească despre asta.
Lăsaţi –le să vorbească şi despre lucruri bune (există întotdeauna aspecte
bune), precum şi despre cele rele şi înfricoțătoare. Un interlocutor este
primul pas pentru o victimă spre o cale de ieşire din situaţie.
Oferirea întotdeauna a unui ajutor şi accesibilitate spre victime într-un mediu
înconjurător sigur. Asiguraţi-vă că acest lucru se întâmplă într-un mod în care
victimele nu sunt recunoscute.
Vorbiţi de un plan de securitate, care include, de asemenea, păstrarea în
siguranţă a documentelor şi a înregistrărilor importante.
Gândeşte-te de asemenea la tine!

Lucruri pe care ar trebui sa le evitaţi :
Ceea ce nu trebuie făcut !
Nu faceti presupuneri rapide, permite-i victimei să funcţioneze în ritmul
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ei.
Nu-i spuneţi victimei ce este de făcut. În multe cazuri, lucrătorii sociali
nu înţeleg de ce îi este greu unei victime să-şi părăsească domiciliul,
sau să accepte unele schimbări. Victimele trebuie ele însele să ia
decizia, în scopul de a o urmări în mod eficient. Vorbiti-le de rezultate şi
alternative, dar nu le grabiţi!
Nu puneţi nici un ultimatum! Veţi pune victimele inutil sub presiune!
Nu recomandaţi pentru cupluri, ca o soluţie, un partener sau un îndemn
la căsătorie. Acest lucru pare adesea un mod adecvat, în special în
cazul femeilor care doresc să-şi salveze relaţia. Cu toate acestea,
consultarea partenerului poate fi foarte periculoasă pentru victime.
Făptuitorul poate să folosească consultarea pentru a-şi consolida în
continuare poziţia sa de putere şi să-şi atragă astfel consilierea sau
persoana responsabilă de partea sa. Obţine întotdeauna consultaţii
individuale direct de la victimă, înainte chiar de a consulta partenerul!
Nu-i spune victimei că totul se va transforma în bine; violenţa în familie
poate fi mortală! Dar, ajutorul din exterior este esențial în scopul de a
însoţi o victimă pe drumul său spre o nouă viaţă şi părăsirea celei vechi.
Nu oferi servicii pentru care nu ai expertiză; este mai bine să recomanzi
victimelor specialişti care au experienţă şi cunoştinţele necesare.

Recomandări pentru acţiune şi programe de protecţie a victimelor
Sprijin pentru victime
Protecţia victimelor trebuie să aibă prioritate în faţa tuturor activităţilor pentru
depăşirea violenţei în familie. Mai întâi de toate, trebuie să se găsească strategii
de sensibilizare în aşa fel încât victimele se poată ajunge la serviciile de
susţinere.Intimitatea şi presiunea din relatia cu partenerul sunt un obstacol mare.
Asistarea victimei trebuie să ţină cont de nevoile culturale şi de grup specifice
victimelor. În pasul următor trebuie să fie luate în considerare de
asemenea,prevenirea, ceea ce implică terapia cu agresorii.
Sisteme de ajutor pentru victime
In Romania există în fiecare judeţ direcţii de asitenţă socială şi protecţie a copilului
unde victimele se pot adresa pentru consiliere. In afară de aceste instituţii
guvernamentale există o seamă de ONG-uri laice sau religioase autorizate a derula
activitate de consiliere si terapie pentru victime.
Acestea lucrează cu instituţiile abilitate de lege spre a rezolva juridic cazurile de
violneţă domestică( exemplu Poliţia, Judiciarul, etc.)
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Adăposturile pentru femei
Adposturi pentru victime ale violenţei domestice există în fiecare cel puţin câte
unul, de asemenea pe langa biserici , ca activitate socială, şi pe lângă alte ONGuri. Acestea sunt disponibile zi şi noapte, la orice oră. Sunt deschise oricărei
femei care este maltrată fizic sau emoţional.
Femeile şi copiii lor pot fi găzduite la orice oră. Sejurul în adăpost pentru femei
este considerat a fi tranzitoriu. Cât timp femeia va trăi acolo, depinde în primul
rând de dorinţa ei, şi de cerinţele sale profesionale. În multe cazuri, condiţiile
externe de bază determină o durata mai mare a şederii sale în adăpost, uneori
chiar până victima îşi găseşte un apartament.
Intreruperea spiralei violenţei
Scopul acestui adăpost este de a permite femeilor ți copiilor de a duce o viață
independentă şi auto-determinată, fără violenţă. Printre alte lucruri, sejurul în
adăpostul pentru femei ar trebui să ajute pentru a goli mintea ei despre
planificarea vieţii viitoare. În plus, sunt necesare încrederea în sine şi capacitatea
de a lua decizii independente şi de a le converti în acţiuni.
Angajaţii lucrează pentru femei şi le sprijină în situaţia lor actuală de viaţă. Pe
lângă intervenţia de criză, sunt oferite şi consiliere şi medierea victimelor cu
consiliere financiară, probleme juridice, medicale şi psiho-sociale. Aceasta
include şi intermedierea pentru procurarea unui apartament şi găsirea unui loc
de muncă, precum şi contactul cu autorităţile, sau găsirea de activităţi de
petrecere a timpului liber. Sunt, de asemenea, incluse dialoguri privind
experienţele legate de violenţă, situaţia de separare în cuplu , dezvoltarea unei
perspective de viaţă, întrebări legate de educaţie, precum şi de viaţă. Dacă este
necesar, angajaţii pot media şi alte facilităţi şi servicii competente.
Dar, chiar dacă victimele violenţei nu pleacă de acasa imediat, ele pot primi o
consiliere amplă,continuă chiar dacă pleacă din adăpost. În plus, activitatea din
adăpost este foarte cuprinzătoare, acoperind, de asemenea, prevenirea şi relaţii
publice, pe lângă elementele deja menţionate (lucrul în casă, consilerea
ambulatorie, orientarea continuă).
Pe lângă adăposturile pentru femei, există, de asemenea şi activitatea din
centrele de femei de consilere, apelurile de urgenţă pentru femeiile victime ale
violeţei domestice şi linii de asistenţă spirituală, precum şi instituţiile de
intervenţie în situaţii de criză.

Îndepărtarea agresorului din apartamentul familial
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In luna martie a.c. a intrat in vigoare Legea nr. 25/2012 privind modificarea si
completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in
familie, care introduce ca element de noutate pentru victima violentei in
familie "ordinul de protectie", prevăzând o sumedenie de măsuri prin care
victima este apărată de lege în faţa agresorului.
Desi promovată recent se pot deja înregistra , aproape în fiecare judeţ astfel de
ordine de protectie deja puse în aplicare.
Unele dintre elementele cele mai importante sunt scoaterea agresorului din
apartament , deci nu victima trebuie să părăsească domiciliul, ci agresorul.
Copiii din adăposturile pentru femei
Violenţa împotriva femeilor în cadrul familiei este şi o violenţa împotriva
copiilor.Lucrul cu fetele şi băieţii în adăposturile pentru femei este extrem de
apreciat şi necesită o atenţie specială. Şi copiii devin întotdeauna victime sau
martori ai violenţei în familie: Chiar dacă nu există maltratare fizică faţă de copil,
cu toate acestea, ei trăiesc în cea mai mare parte -pentru o perioadă mai lungă
de timp- sentimentele şi stările mentale legate de violenţă, cum ar fi ameninţarea,
frica, leşinul şi abandonul. Ei au experimentat, de asemenea, neputinta, frica şi
ieşirile mamei.
În plus, fetele şi băieţii se confruntă cu pierderea mediului lor obişnuit - inclusiv
cel al persoanelor apropiate. Ei de multe ori trebuie să-şi schimbe şcoala sau
grădiniţa.Separarea de tatăl violent sau de partenerul mamei este trăit cu
sentimente amestecate.
Activitatea de educaţie din adăposturile pentru femei ajută la procesarea
experienţelor violente şi reduc consecinţele dăunătoare. Este o chestiune de
promovare a dezvoltării copiilor, precum şi o informare clară despre rolurile de
identitate şi de gen. Chiar dacă nu există nici o orientare terapeutică, angajaţii dacă este necesar - pot oferi acest lucru. Activitatea de educaţie din adăpostul
pentru femei include, de asemenea, şi activităţi preventive cu fete şi băieţi, care
promovează, pe de o parte auto-afirmarea şi auto-implementarea, iar pe de altă
parte, arată în mod clar că violenţa nu poate fi nici o formă de abordare, şi nici
un argument.
Intervenţia în ceea ce priveşte violenţa în familie
Problemele cu combaterea violenţei domestice împotriva femeilor sunt extrem de
complicate. Deşi ofertele specifice de protecţie, susţine şi îmbunătăţesc viaţa a
femeilor maltratate şi a copiilor lor, la nivel structural nu se înregistrază mari
progrese. Este necesară o cooperare a tuturor persoanelor responsabile din
instituţiile guvernamentale şi non-guvernamentale pentru o dezvoltare durabilă.
În proiectele de cooperare şi de intervenţie, se întâlnesc reprezentanţii de sex
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feminin şi masculin a facilitatorilor, din diiferite instituţii, proiecte şi profesii dintr-o
regiune care lucrează toţi impreună împotriva violenţei domestice sau care
sprijină responsabilitatea socială. Acest gen de lucru trebuie să fie înţeles ca un
lucru în alianţe de cooperare interdisciplinare şi interinstituţionale, al căror centru
de atenţie este responsabilitatea socială pentru protecţia persoanelor afectate.
Proiectele de intervenţie au determinat o schimbare de perspectivă în
problematica despre violenţa în familie. S-au dezvoltat mai frecvent strategii de
intervenţie, orientate spre agresori. "Cine bate, pleacă " a devenit un laitmotiv al
intervenţiei de stat. Introducerea legislaţiei privind protecţia violenţei este şi ea un
element grăitor în activitate de combatere si prevenţie a fenomenului. Victimele
nu mai sunt de aşteptat să-şi asigure singure protecţia faţă de agresori, statul
intervine pe cale legislativă si cu implementări în practică cu caracter de
intervenţie şi protecţie. Violenţa nu este tolerată , ci pedepsită.
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Exerciţii referitoare la: Unitatea IV
Exerciţiile următoare pot fi alese în funcţie de interesele participanţilor la curs , în
scopul aprofundării unor aspecte ale acestei secţiuni de învăţare
Exerciţiul şi durata

Procedura

Materiale de curs

Ceea ce trebuie facut şi ceea
ce nu trebuie făcut în cazuri
de violenţă domestică
30 minute lucru individual
60 minute discuţii de grup

Participanţii sunt rugaţi săşi noteze ceea ce trebuie
făcut şi ceea ce nu trebuie
făcut atunci când se
lucrează cu victimele
violenenţeii în familie. Pe
care dintre aceste
recomandări le urmezi, pe
care le neglijezi? Ce
experienţe au avut?
La început, participanţii îşi
scriu experienţele lor în
mod individual şi
preferinţele în ceea ce
trebuie facut şi ceea ce nu
trebuie făcut. Ulterior
acestea sunt analizate în
plen.

Fişe
Hârtie
Flipchart
Cerc de scaune

Mituri despre violenţa
domestică
60 minute discuţii de grup

Participanţii sunt rugaţi să
numească mituri şi lucruei
neadevărate cu privire la
violenţa în familie pe care
ei înşişi au experimentat-o
la locul de muncă - fie prin
intrebari din afara sau din
opiniile victimelor? Este
violenţa în familie o
problemă a clasei de jos?
Oare nu cumva victimele
se plâng că au devenit
victime ? Oare nu pot ele
reclama cazurile de
violentă la poliţie, la
început, pentru a preveni
o nenorocire în intreaga
familie? Care este "rolul
victimei" în cazul
agresorului de sex

Flipchart şi creioane
Cerc de scaune
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Exerciţiul şi durata

Procedura

Materiale de curs

masculin sau feminin ?
Primii paşi spre cererea de
sprijin …
30 minute de joc de rol

Doi participanţi sunt rugaţi
să efectueze un mic joc de
rol. Rolul 1 este rolul de
victimă, care vorbeste cu
un prieten de sex masculin
sau feminin despre
violenţa în familie în cadrul
familiei lor şi dacă sau nu
să informeze poliţia sau o
instituţie de consiliere .
Ambii iau in considerare
argumentele pro şi contra.
Spectatorii scriu
argumentele pro şi contra
pe flipchart.

Hârtie
Flipchart
Cerc de scaune

Programe de protecţie a
victimei
60 minute de lucru în grup

Participanţii crează o listă
cu toate programele de
protecţie şi măsuri, pe care
le cunosc de ajutorare a
victimelor. Aceasta începe
cu măsuri de protecţie din
avion şi se termină cu cele
legate de protecţie a
corpului şi a vieţii şi
crearea unei noi identităţi.

Fişe
Hârtie
Flipchart
PC cu acces la internet

Scopul este de a oferi o
lista de ansamblu a tuturor
proiectelor regionale
existente, facilităţi, etc
activităţi care pot contribui
la protejarea victimelor.
Reţeaua locală
90 minute de lucru în grup

Scopul acestui grup de
lucru este de a nota toți
agenţii din zona regională
de lucru,care se ocupă cu
terapie şi consilere în
cazurile de violenţă în
familie. Un scurt profil,

Fişe
Hârtie
Flipchart
PC cu acces la internet
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Exerciţiul şi durata

Procedura

Materiale de curs

inclusiv datele de contact
şi adresa, ar trebui să fie
furnizate cu privire la
fiecare instituţie.
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