COMUNICAT DE PRESĂ
Convenția de la Istanbul intră în vigoare din data de 1 august 2014. Aceasta reprezintă un moment
important în istoria Mișcării Feministe, rămânând însă în continuare multe de făcut pentru a îmbunătăți
situația femeilor care au supraviețuit violenței și a copiilor lor.

Începând cu data de 1 august 2014 Convenția de la Istanbul intră în vigoare. Pentru organizația Women
against Violence Europe (WAVE) și pentru toate punctele focale și partenerii noștri acest eveniment reprezintă
o realizare extraordinară în istoria Mișcării Feministe. Convenția de la Istanbul este primul instrument
comprehensiv de nivel european care abordează tema violenței împotriva femeilor. De la începutul lunii iulie
2014 până în acum, 13 state au ratificat deja această Convenție și alte 23 au semnat-o. Intrarea în vigoare a
aceste Convenții este un pas important și implementarea adecvată și angajamentul puternic al statelor membre
este necesar pentru a se acționa eficient în direcția prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și
copiilor acestora.
Temele principale ale Convenției includ: Prevenirea, Protecția, Urmărirea penală, Dreptul material și
Monitorizarea.
Prevenirea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice este esențială pentru salvarea multor vieți și
pentru a diminua suferința umană. Convenția stabilește cerințe pentru guverne astfel încât activitatea de
prevenție să funcționeze, incluzând aici formarea profesioniștilor care intră în contact cu victimele, colaborarea
apropiată cu ONG-urile, implicarea media și a sectorului privat în eradicarea stereotipurilor de gen și alte
asemenea cerințe. Alături de stat, este important ca fiecare individ să acționeze împotriva stereotipurilor de
gen, a practicilor tradiționale nocive și a discriminării împotriva femeilor.
Protecția – Convenția urmărește oferirea de protecție și suport pentru victime și martori, având în vedere
inclusiv intervenția poliției și protejarea prin intermediul unor servicii de suport specializate precum adăposturile
pentru femei, liniile telefonice de tip helpline etc. Pentru a integra protecția în viața cotidiană a femeilor, este
esențial să se asigure accesul victimelor la informații adecvate despre serviciile disponibile. În plus, se impune
existența unei rețele bine distribuite de adăposturi pentru femei și a unor linii telefonice de ajutor, gratuite,
disponibile 24/7.
Dreptul material – În ceea ce privește dreptul material, Convenția încearcă să stimuleze statele membre să
introducă o serie de noi infracțiuni, neprevăzute până acum de normele penale, precum violența psihologică și
fizică, violența sexuală și violul, mutilarea organelor genitale feminine, căsătoria forțată, avortul forțat și
sterilizarea forțată.
Monitorizarea – Este esențial să ne asigurăm că statele membre își respectă obligațiile, astfel că după intrarea
în vigoare a Convenției, un grup de experți independenți intitulat GREVIO vă evalua măsura în care statele
membre au implementat Convenția.
Urmărirea penală – Convenția nu se rezumă doar la identificarea diferitelor forme de violență împotriva
femeilor, ci de asemenea solicită statelor membre să sancționeze aceste forme prin integrarea în legislația
națională a unor noi infracțiuni și să asigure anchetarea eficientă a oricăror acuzații de violență împotrivă
femeilor și de violență domestică. Urmărirea penală și pedepsirea agresorilor este esențială pentru că

supraviețuitoarele să primească dreptate și să trăiască o viață liberă de violență.
Pentru a susține implementarea Convenției de la Istanbul, odată cu inițierea campaniei 16 zile de Activism
împotriva Violenței de Gen din 2013, WAVE a lansat campania ”ISIGN”, parte a proiectului ”Coordinated Efforts
– Toward New European Standards in Protection of Women from Gender Based Violence” (”Eforturi
coordonate – către noi standarde europene de protecție a femeilor față de violența de gen”) coordonat de
Autonomous Women’s Center (Centrul Femeilor Autonome) din Serbia. Campania a fost desfășurată simultan
în colaborare cu trei puncte focale din statele balcanice vestice (Macedonia și Serbia) și Slovenia, o organizație
din Bosnia și Herțegovina, o organizație din Croația și cu European Women’s Lobby (EWL). Obiectivul principal
al acestui proiect a vizat susținerea democrației, a drepturilor omului, a incluziunii sociale și a armonizării cu
valorile promovate de Uniunea Europeană privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și
violenței domestice. Proiectul urmărește stimularea ratificării Convenției de către alte state, observarea modului
în care legislația statelor este în concordanță cu obligațiile asumate prin ratificarea Convenției. Pagina web a
campaniei este disponibilă la: http://www.podpisem.org/. De asemenea, campania este prezentă pe Facebook
la I Sign Campaign și pe Twitter la @ISignCampaign.
Se așteaptă ca domeniul suportului specializat acordat femeilor supraviețuitoare ale violenței să se
îmbunătățească, dacă statele se angajează să implementeze eficient Convenția de la Istanbul. Demersul
WAVE pentru promovarea înființării și îmbunătățirii de servicii pentru femei este de lungă durată. Anual, cu
ajutorul co-finanțării din partea Comisiei Europene, WAVE publică Raportul pe Țări, furnizând informații despre
situația curentă a serviciilor specializate disponibile în cele 46 de state europene. Datele cuprinse în Raportul
pe Țări publicat de WAVE în 2013 indică existența unui deficit de aproximativ 55.242 adăposturi în cele 46 de
țări, arătând totodată că nu fiecare țară europeană are dezvoltată o linie națională telefonică de ajutor pentru
femei disponibilă gratuit 24/7. Prin urmare, WAVE recomandă îmbunătățirea și extinderea serviciilor pentru
femeile supraviețuitoare ale violenței și, foarte important, a adăposturilor pentru femei. De asemenea, datele
din raport arată că, deși există linii telefonice de ajutor pentru femei în 31 din cele 46 de țări europene, doar în
17 dintre acestea funcționează 24/7 și sunt gratuite, ceea ce înseamnă că în doar 37% dintre țările analizate
este respectată recomandarea Grupului din cadrul Consiliului Europei. De evidențiat faptul că la ora actuală nu
există adăposturi pentru femei în Ungaria, Letonia și Lituania. Tocmai de aceea WAVE face apel la statele
europene să investească mai multe fonduri pentru adăposturi și să asigure că liniile naționale telefonice de
ajutor pentru femei funcționează 24/7, în mod gratuit. De fapt, expectanța noastră este ca în fiecare zi un
nou adăpost pentru femei să fie creat.
WAVE face apel la statele europene să semneze și să ratifice Convenția de la Istanbul și apreciază progresele
făcute până în prezent. De asemenea, conștientizează că încă sunt necesare eforturi semnificative și
angajament din partea statelor pentru a contribui în mod eficient la prevenirea și combaterea violenței împotriva
femeilor și a violenței domestice. WAVE speră că, acționând în colaborare cu guvernele și cu societatea civilă,
toate formele și tipurile de violență împotriva femeilor vor dispărea la un moment dat.
Contact:
Austria: Maria Rösslhumer, WAVE Manager - maria.roesslhumer@aoef.at,
office@wave-network.org
Romania: A.L.E.G.- contact@aleg-romania.eu, www.aleg-romania.eu
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Pentru mai multe informații despre activitățile și publicațiile WAVE și pentru a subscrie la Newsletter-ul WAVE,
accesați pagina web a WAVE - www.wave-network.org
Pentru mai multe informații despre Convenția de la Istanbul, accesați pagina web a Consiliului Europei http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/about_en.asp

