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VIOLENŢA ÎMPOTRIVA  FEMEILOR 

 
• Este orice act de violenţă fundamentat pe diferenţa de gen, care 

rezultă sau care poate rezulta într-o vătămare sau suferinţă fizică, 
sexuală sau psihologică a femeilor, inclusiv ameninţările cu 
asemenea acte, coerciţia sau privarea arbitrară de libertăţi, 
indiferent dacă acestea apar în viaţa publică sau privată. 

 
 a patra Conferinţă Mondială asupra problemelor femeilor, Beijing, 

China, 4-15 sept. 1995   



 CONDIŢII CARE FAVORIZEAZĂ APARIŢIA ACTELOR DE VIOLENŢĂ 

 
• Disfuncţii şi carenţe educative ale mediului familial 
• Deficienţele mediului educaţional 
• Educaţia sexuală lacunară 
• Carenţele socio-economice 
• Deficienţele mediului instituţional 
• Creşterea gradului de permisivitate socială 
• Incidenţa tulburărilor psihice 



VIOLENŢA ÎMPOTRIVA  FEMEILOR 

• Ucide mai multe tinere decât cancerul ! 
 

• Afectează o treime din femeile de pe glob ! 
 
• Lasă urme adânci pe viaţă ! 
 
• Violența împotriva femeilor este violarea dreptului omului! 

 



SCURT ISTORIC 

 
• Activiştii pentru drepturile femeii au sărbătorit ziua de 25 noiembrie ca 

Zi împotriva violentei începând din 1981.  
 

 
• Aceasta dată comemorează asasinarea, în 1961, la ordinele preşedintelui 

Rafael Trujillo, a celor trei surori Mirabal, activiste din Republica 
Dominicană. 

 



SCURT ISTORIC 

• În cadrul celei de-a IV- a Conferinţe Mondiale a Femeilor din 1995, ONU a 
recunoscut faptul că violenţa asupra femeilor este un obstacol pentru atingerea 
egalităţii, a dezvoltării şi a păcii şi aduce atingeri drepturilor omului şi libertăţilor 
fundamentale. 

 
• ADUNAREA GENERALĂ a desemnat ziua de 25 noiembrie drept Zi internationala 

pentru eliminarea violentei împotriva femeilor şi a invitat guvernele, organizatiile 
internationale si neguvernamentale să organizeze în această zi activităţi menite să 
trezească conştiinţa publică în faţa acestor probleme (rezoluţia 54/134 din 17 
decembrie 1999). 



ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU ELIMINAREA VIOLENŢEI 
ÎMPOTRIVA FEMEILOR 

 
• Este o ocazie pentru guverne, organizaţii internaţionale şi organizaţii non-

guvernamentale de a sensibiliza publicul cu privire la problematica violenţei 
împotriva femeilor. 

 
• Acesta a fost celebrată în 25 noiembrie în fiecare an începând cu anul 2000. 

 
 



OBIECTIVELE CAMPANIEI 

 
• Transmiterea către populaţie a unui mesaj care afirmă că violenţa împotriva femeii 

(în cadrul familial, în relaţia de cuplu sau orice altă situaţie) este un comportament 
indezirabil, anomic şi deviant 
 

• Informarea tinerilor cu privire la efectele negative (pe termen mediu şi lung) ale 
violenţei asupra femeii 

 
• Informarea tinerilor şi femeilor cu privire la instituţiile şi organizaţiile care oferă 

servicii şi consultanţă pe probleme de violenţă împotriva femeii 
 
• Implicarea activă a tinerilor în acţiunile derulate, în vederea prevenirii şi combaterii 

fenomenului  
 

 
 



OBIECTIVELE CAMPANIEI  

• Promovarea unei legislaţii şi a unor practici legislative adecvate care să 
ofere protecţie victimelor violenţei în familie, abuzului sexual şi traficului 
 

• Conştientizarea societăţii asupra subiectului drepturilor omului, violenţei 
în familie şi politicilor democratice  
 

• Educarea întregii societăţi prin promovarea unor politici afirmative şi 
nondiscriminatorii pentru creşterea calităţii vieţii femeilor din Romania 



CAMPANII ÎN ANII PRECEDENŢI 

• Campanii internaţionale/ naţionale 
 
• Campania Secretarului general al ONU pentru eliminarea violenţei 

împotriva femeilor 2008-2015 
• Stop violului acum - Campanie ONU împotriva violenţei sexuale în 

conflict 
• Spune NU violenţei împotriva femeilor  
• Campania Femei în umbră. Umbre. 
 



PE PLAN MONDIAL 

1 DIN 3 FEMEI SUNT VICTIME ALE 

VIOLENŢEI FIZICE SAU SEXUALE 
 
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women 
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