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I. Specificul violenţei sexuale

Ce este violenţa sexuală? Forme, aspecte legale.

Formele cele mai frecvente

Violenţa sexuală reprezintă un fenomen social extrem de grav, care se manifestă în diverse forme. 
Unele forme de agresiune sexuală sunt mai clare, mai evidente, implică violenţă fizică şi au ca autori 
persoane necunoscute, în timp ce alte forme de agresiune sunt mai subtile, mai greu de detectat 
pentru cei din jur și chiar pentru victimă și adesea implică agresori din mediul social imediat victimei 
(rude, membri ai familiei, profesori, prieteni de încredere). Indiferent de natura violenţei sexuale ori a 
autorilor care comit actele de agresiune, acest tip de violenţă lasă întotdeauna urme adânci. Fie că are 
loc în cadrul relaţiei de cuplu, în cadrul relaţiilor familiale sau în alte contexte sociale, violenţa sexuală 
constituie o experienţă extrem de traumatizantă, cu consecinţe semnificative în plan fizic, emoțional, 
comportamental, cognitiv, social.

 de violenţă sexuală sunt:

đ acte sexuale non-consensuale, cu penetrare vaginală, anală, orală, indiferent că penetrarea se 
realizează cu o parte a corpului sau cu un obiect;

đ atingeri nedorite pe care o persoană le suportă sau este constrânsă să le facă;

đ comportamente de stimulare sexuală pe care o persoană le suportă sau este constrânsă să le 
facă;

đ avansuri, propuneri, solicitări cu caracter sexual, adresate unei persoane în mod repetat şi 
după ce aceasta a dat de înțeles că nu le doreşte;

đ constrângerea la a privi sau la a citi materiale cu conţinut sexual (fotografii, reviste, filme etc.);

đ constrângerea la a poza, la a fi filmat pentru materiale pornografice;

đ obligarea la acte sexuale cu una sau mai multe persoane în schimbul unei retribuţii materiale 
(prostituţie forţată);

đ constrângerea la raporturi sexuale neprotejate şi/sau interzicerea folosirii de metode 
contraceptive;

đ constrângerea la practici şi comportamente sexuale neconsimţite, în cadrul unui raport sexual 
iniţial acceptat.

Elementul de bază în toate formele de violenţă sexuală este . Pentru ca 
o persoană să fie implicată într-un comportament sau act sexual este necesar ca ea să îşi dorească 
acest lucru, să îşi exprime voinţa, în mod liber, în deplină cunoştinţă de cauză. Consimţământul nu 
este considerat valabil atunci când: 

đ este exprimat de o persoană minoră (sub 18 ani);

đ este exprimat de o persoană a cărei stare de conştienţă este afectată de consumul de alcool, 
droguri, medicamente, substanţe psihotrope sau de o stare de sănătate alterată;

đ este exprimat sub constrângere, ameninţare, teamă;

đ este exprimat fără deţinerea tuturor informaţiilor necesare sau cunoscând informaţii false.

absenţa consimţământului
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Aspecte legale

Ł Codul Penal prevede ca infracţiune contra libertăţii şi integrităţii sexuale: „raportul sexual, actul 
sexual oral sau anal cu o persoană, săvârşit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se 
apăra sau de a-şi exprima voinţa sau profitând de această stare” (art. 218 alin. 1 Cod Penal), 
precum şi „orice alte acte de penetrare vaginală sau anală” (art. 218 alin. 2 Cod Penal);

Ł Codul Penal reglementează în mod explicit infracţiunile de natură sexuală săvârşite faţă de minori. 
Astfel, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoarea:

đ „raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau 
anală comise cu un minor” cu vârsta sub 15 ani (art. 220 Cod Penal), pedeapsa aplicată 
crescând cu cât vârsta victimei este mai mică.

În această categorie se include incestul, respectiv raportul sexual între rude în linie directă sau 
între fraţi şi surori.

đ „comiterea unui act de natură sexuală […] împotriva unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 
ani, precum şi determinarea minorului să suporte ori să efectueze un astfel de act” (art. 221 
alin. 1 Cod Penal).

đ „actul sexual de orice natură săvârşit de un major în prezenţa unui minor care nu a împlinit 
vârsta de 13 ani” (art. 221 alin. 3 Cod Penal).

đ „determinarea de către un major a unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani să asiste la 
comiterea unor acte cu caracter exhibiţionist ori la spectacole sau reprezentaţii în cadrul cărora 
se comit acte sexuale de orice natură, precum şi punerea la dispoziţia acestuia de materiale cu 
caracter pornografic” (art. 221 alin. 4 Cod Penal). Aceste acte sunt reunite sub noţiunea de 
corupere de minori.

đ „fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani să se 
întâlnească, în scopul comiterii unui act dintre cele prevăzute în art. 220 sau art. 221, inclusiv 
atunci când propunerea a fost făcută prin mijloacele de transmitere la distanţă” (art. 222 Cod 
Penal). Sunt sancţionate prin această prevedere faptele de corupere sexuală săvârşite prin 
intermediul mijloacelor moderne de comunicare (internet, telefon etc.).

Ł Codul Penal reglementează, de asemenea, infracţiunea de hărţuire sexuală. Astfel, se 
sancţionează 

 (art. 223 Cod Penal).

Pedeapsa pentru infracţiunile de mai sus este . Pedeapsa aplicată este mai mare în 
cazul în care: 

đ agresorul era responsabil de îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul persoanei 
agresate;

đ agresorul este rudă în linie directă (frate, soră, părinte);

đ persoana agresată era minoră;

đ fapta a avut drept scop producerea de materiale pornografice;

đ fapta a avut ca urmare vătămarea corporală;

đ agresiunea sexuală a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună.

„pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relaţii de 
muncă sau al unei relaţii similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o 
situaţie umilitoare”

închisoarea



Reţineţi! 

Acţiunea penală pentru infracţiunile contra libertăţii şi integrităţii sexuale 
. 

Plângerea penală se poate depune la cea mai apropiată secţie de poliţie ori la procurorul din cadrul 
parchetului pe raza căruia persoana vătămată îşi are domiciliul ori pe raza căruia a avut loc 
infracţiunea. În susţinerea plângerii penale trebuie aduse cât mai multe probe – martori, certificat 
medico-legal, înregistrări, corespondenţă etc. Este de preferat ca persoana care a suferit o 
agresiune sexuală să meargă însoțită de un avocat atunci când face plângerea penală. 

O faptă de agresiune sexuală neurmată de depunerea unei plângeri penale creşte riscul ca 
agresorul să vă atace din nou sau să facă noi victime. 

se pune în mişcare la 
plângerea prealabilă a persoanei vătămate şi nu din oficiu

 
 

 2012/29/EU

Violenţa sexuală este mai mult decât o încălcare a limitelor corporale ale unei persoane. Este o 
încălcare gravă a drepturilor omului. Este o formă a violenţei de gen. Este o infracţiune pedepsită 
de lege. Este un act de violare a voinţei persoanei, este un act prin care agresorul îşi impune 
controlul asupra altei fiinţe umane, îşi exercită puterea asupra acesteia. Violenţa sexuală este în 
primul rând despre PUTERE, CONTROL, DOMINARE şi abia apoi despre SEX.

Pentru că afectează în mod disproporționat fetele şi femeile şi are drept cauză de bază inegalitatea 
istorică între femei şi bărbaţi, violenţa sexuală este o formă a violenţei de gen şi necesită pentru 
victime protecţie specială, conform 

 (pe care România trebuie să o 
implementeze începând cu 2015):

„Violența bazată pe gen este considerată o formă de discriminare și o încălcare a libertăților 
fundamentale ale victimei și include violența în cadrul relațiilor apropiate, violența sexuală (inclusiv 
violul, agresiunea sexuală și hărțuirea), traficul de persoane, sclavia și diferite forme de practici 
vătămătoare, precum căsătoriile forțate, mutilarea genitală a femeilor și așa-numitele «infracțiuni de 
onoare». Femeile victime ale violenței bazate pe gen și copiii acestora necesită adeseori un sprijin și o 
protecție deosebite din cauza riscului ridicat de victimizare secundară și repetată, a riscului de 
intimidare sau de răzbunare asociat unor astfel de violențe.” (paragraful 17 din Directiva )

Victimele actelor de violenţă sexuală pot fi atât femei, cât şi bărbaţi. Cel mai frecvent, persoanele care 
suferă agresiuni sexuale sunt femei și fete. Vârsta şi aspectul fizic al persoanei agresate nu prezintă 
importanţă: au fost agresaţi şi bebeluşi, au fost agresate și persoane în vârstă. Totuși, studii recente 
indică faptul că grupul de vârstă cu cel mai ridicat risc este cel cuprins în 15 și 29 de ani.  

Este important să subliniem că majoritatea agresorilor sexuali sunt bărbați (în peste 90% din 
cazuri), în timp ce majoritatea persoanelor supuse violenței sexuale sunt femei ori copii (fete și 
băieți).

Un raport recent al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), „Violenţa 
împotriva femeilor: în fiecare zi şi în orice loc”, prezintă rezultatele celui mai cuprinzător studiu din 
Europa realizat până în prezent cu privire la violenţa împotriva femeilor, arătând amploarea abuzurilor 
suferite de femei acasă, la serviciu, în public şi online. Conform acestui studiu:

Violenţa sexuală este o formă a violenţei de gen!

Directivei 2012/29/EU - stabilirea unor norme minime privind 
drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității

Cât este de frecventă violenţa sexuală?

!

!



đ 30% dintre femeile din România afirmă că au fost afectate de violenţă fizică sau sexuală la un 
moment dat în viaţă, după vârsta de 15 ani;

đ

đ

đ

đ

đ

24% dintre femeile din România au suferit violenţă din partea partenerului, în timp ce 14% 
dintre femeile din România au suferit violenţă din partea unei alte persoane decât partenerul;

24% dintre femeile din România spun că au fost supuse la violenţă fizică sau sexuală de către 
un adult înainte de vârsta de 15 ani;

6% dintre femei au suferit violenţă sexuală din partea partenerului sau a unei alte persoane;

11% dintre femei au fost supuse hărţuirii sexuale;

în 97% din cazurile de violenţă sexuală agresorul este bărbat.

De subliniat faptul că rezultatele acestui studiu trebuie interpretate ţinând cont de faptul că multe 
dintre cazurile de violenţă sexuală sunt trecute sub tăcere fie pentru că persoanele agresate sunt 
copleşite de sentimente de ruşine şi/sau vinovăţie, fie pentru că nu au încredere în capacitatea de 
intervenţie a autorităţilor, fie pentru că le este teamă etc. Este foarte posibil ca cifrele de mai sus să 
reprezinte doar vârful aisbergului şi numărul persoanelor afectate să fie în realitate mult mai mare.

Cu cât nivelul de egalitate de gen din societate este mai mare, cu atât tăcerea din jurul violenţei 
împotriva femeilor este mai redusă, întrucât femeile recunosc situaţiile de violenţă, îşi cunosc 
drepturile şi au încredere să abordeze în mod deschis problema violenţei, fiind convinse că acest lucru 
nu le va pune în pericol pentru că există mecanisme legale şi servicii sociale care le protejează. 

Există o serie de factori de risc care cresc vulnerabilitatea anumitor grupuri sociale faţă de violenţa 
sexuală. Aceştia factori sunt:

đ a fi de sex feminin – în mai mult de 90% din cazuri persoana agresată este de sex feminin;

đ vârsta – femeile tinere prezintă un risc mai mare de a fi agresate sexual decât femeile mai în 
vârstă, studiile internaționale indicând faptul că mai mult de 30% dintre persoanele agresate 
sexual au 15 ani sau mai puţin;

đ a lucra în domenii de activitate cu caracter sexual: prostituţie, masaj erotic, dansatoare 
exotice etc. – percepţia generală vizavi de persoanele ce lucrează în astfel de domenii este că 
sunt oricând dispuse la orice fel de activităţi sexuale cu oricine, dreptul lor de a alege sau de a 
refuza fiind cel mai frecvent neglijat sau considerat inexistent;

đ consumul de alcool sau de alte substanţe – afectează capacitatea de a interpreta corect 
potenţialele semne de pericol şi de a acţiona eficient pentru a-ţi proteja siguranţa. De 
asemenea, favorizează prezenţa în zone sau locaţii unde riscul de a întâlni un potenţial agresor 
este mai crescut;

đ experienţe anterioare de agresiune sexuală – există o serie de corelaţii între experienţele de 
abuz sexual din copilărie sau adolescenţă şi riscul de a fi din nou agresat sexual la vârsta adultă. 
Multe dintre persoanele agresate sexual dezvoltă o atitudine defensivă, caracterizată prin 
teamă, anxietate, abilități combative și de auto-afirmare scăzute, fapt care le face mult mai 
vulnerabile în fața unor noi agresiuni.

đ a fi instituţionalizat – fie că este vorba de minori instituţionalizaţi, persoane cu dizabilităţi 
internate în diverse instituţii ori de infractori care îşi execută pedepsele în închisoare, toate 
aceste categorii sociale prezintă un risc mai ridicat de a fi victime ale agresiunii sexuale fie din 
partea persoanelor cu funcţii de autoritate sau control din acele instituţii, fie din partea 
celorlalte persoane instituţionalizate;

Factori  de  risc



đ sărăcia – femeile şi fetele cu o condiţie financiară precară sunt expuse unui risc mai ridicat de a 
fi agresate sexual din cauza unor contexte specifice vieţii lor cotidiene: locuiesc în cartiere mai 
puţin sigure, se întorc seara târziu de la muncă, sunt frecvent în situaţia în care, pentru a obţine 
un loc de muncă mai bun sau alte beneficii, li se solicită favoruri sexuale etc. 

đ a aparţine unei minorităţi sexuale – frecvent atitudinea manifestată faţă de minorităţile 
sexuale este una de intoleranţă, de respingere. Nu rareori această atitudine se materializează 
în acte de agresiune sexuală, acte prin care agresorii vor să transmită ideea că ei sunt cei care 
deţin controlul şi puterea şi că nu tolerează în lumea lor elemente de „anormalitate”.

đ Foarte mulţi credem că agresiunile sexuale sunt cel mai adesea săvârşite de psihopaţi sau 
maniaci, uşor de identificat prin aspectul lor fizic şi prin comportament.

Adevărul este că … cel mai adesea, agresorii sunt persoane fără tulburări mentale severe, cu un 
aspect obişnuit, care nu trezesc suspiciuni, statisticile indicând că mai puțin de 25% dintre 
agresori au un istoric psihiatric.

đ Foarte mulţi credem că agresiunile sexuale au loc cel mai frecvent noaptea, pe alei 
întunecoase şi că agresorii sunt persoane necunoscute.

Adevărul este că … mai mult de jumătate din cazurile de violență sexuală se produc în locuinţe, 
în diferite momente ale zilei şi în mai mult de 70% din situaţii agresorul este o persoană 
cunoscută (membru al familiei, prieten, coleg, medic, profesor etc.).

đ Foarte mulţi credem că persoanele care se îmbracă provocator, care flirtează sau au un 
comportament mai prietenos, mai sociabil, poartă o parte din vină în cazul în care sunt 
agresate sexual.

Adevărul este că … singurul responsabil pentru violenţa sexuală este agresorul. Îmbrăcămintea 
sau comportamentul victimei nu sunt invitaţii la agresiune şi, în nici un caz, nu ţin loc de 
consimţământ.

đ Foarte mulţi credem că persoanele care au consumat alcool sau alte substanţe de natură a le 
afecta discernământul poartă o parte din vină în cazul în care sunt agresate sexual.

Adevărul este că … singurul responsabil pentru violenţa sexuală este agresorul. Faptul că o 
persoană nu este în deplină capacitate de a evalua riscul unei situaţii sau de a-şi exprima valabil 
consimţământul, nu-i dă dreptul altei persoane să profite de această situaţie.

đ Foarte mulţi credem că persoanele cu o reputaţie îndoielnică, cu mai mulţi parteneri, poartă o 
parte din vină în cazul în care sunt agresate sexual.

Adevărul este că … singurul responsabil pentru violenţa sexuală este agresorul. Indiferent de 
numărul partenerilor sau al raporturilor sexuale pe care le-a avut o persoană, nimeni nu are 
dreptul să impună acestei persoane acte sau comportamente sexuale la care ea nu consimte.

đ Foarte mulţi credem că acceptarea unei invitaţii la o întâlnire implică şi acceptul pentru un 
raport sexual. 

Adevărul este că … o întâlnire reprezintă în primul rând un contact social care nu implică un 
raport sexual. Acceptând o întâlnire îmi exprim acordul pentru a purta discuţii cu o persoană, 
pentru o plimbare împreună etc., nu pentru a întreţine relaţii sexuale. 

Ce ştim despre violenţa sexuală ... sau credem că ştim?



đ Foarte mulţi credem că acordul de a fi implicaţi într-o activitate sexuală echivalează cu 
acceptarea oricăror comportamente sau practici care ar urma iniţierii acelei activităţi. 

Adevărul este că … componentele unei activităţi sexuale trebuie să fie în consonanţă cu voinţa 
persoanelor implicate. Nimeni nu poate fi constrâns la acte sau gesturi cu care nu este de 
acord, care îl fac să se simtă inconfortabil. Acordul dat pentru o activitate sexuală nu este 
ireversibil, el poate fi oricând retras şi partenerul trebuie să ţină cont de schimbarea situaţiei.

đ Foarte mulţi credem că nu poate exista violenţă sexuală în cadrul unei relaţii de cuplu sau al 
relaţiei maritale.

Adevărul este că … violenţa sexuală între parteneri/soţi este un fenomen frecvent şi extrem de 
grav (mai mult de 20% din cazuri). Calitatea de partener/soţ/soţie nu implică automat o 
obligaţie de a accepta desfăşurarea unor activităţi sexuale oricând şi oricum, fără drept de 
opoziţie.

đ Foarte mulţi credem că agresorii sunt persoane cu dorinţe sexuale excesive, fără relaţii de 
cuplu, care încearcă să obţină satisfacţie sexuală.

Adevărul este că … un număr mare de agresori sunt implicaţi în relaţii de cuplu, sunt căsătoriţi, 
au familii. Nu dorinţa sexuală este cea care motivează în primul rând actele lor de agresiune, ci 
nevoia de a-şi impune voinţa asupra altei persoane, de a o controla, de a o domina, de a-şi 
exercita puterea asupra ei.

đ Foarte mulţi credem că un viol, un act de agresiune sexuală implică neapărat violenţă fizică, 
loviri, răni. Dacă nu a existat violenţă fizică, nu a existat nici viol.

Adevărul este că … în unele situaţii agresorul nu recurge la lovituri sau alte gesturi violente, ci la 
ameninţări, intimidări, şantajări - care sunt suficiente pentru a crea persoanei agresate o stare 
intensă de frică şi a îi anihila orice opoziţie.  

Violenţa sexuală constituie un eveniment extrem de traumatizant, indiferent că este vorba de un 
incident unic sau de incidente repetate pe o perioadă mai lungă de timp. Consecinţele violenţei 
sexuale nu se limitează doar la impactul imediat, ci sunt de natură a afecta viaţa persoanei 
supravieţuitoare pe termen lung.

Foarte frecvent persoanele supuse violenţei sexuale sunt învinovăţite pentru faptul că nu au opus 
suficientă rezistenţă, că nu şi-au manifestat în mod clar refuzul, că nu au ţipat, că nu au reacţionat mai 
vehement atunci când au fost agresate. Deşi aceste reacţii par greu de înţeles, ele sunt nişte reacţii 
absolut normale şi justificate în condiţii de pericol. Studiile realizate asupra comportamentului uman 
arată în mod foarte clar că oamenii pot manifesta două tipuri de reacţii atunci când se confruntă cu un 
pericol major:

1. Atunci când pericolul este în imediata apropiere (situaţia care precede actele de violenţă 
sexuală propriu-zise), apare reacţia de . Persoana devine imobilă, 
incapabilă să vorbească sau să se mişte, ca într-o stare de paralizie. Această reacţie este 
explicată de psihologia evoluţionistă prin analogie cu lumea animală: o ţintă imobilă este mai 
greu de detectat decât una în mişcare; în plus mulţi prădători nu atacă şi nu mănâncă animale 
moarte – este bine-cunoscută regula de „a face pe mortul” atunci când eşti atacat de urs.

Care sunt consecinţele violenţei sexuale?

Ł Impactul imediat

„îngheţare” – freezing



2. Atunci când te afli în contact direct cu pericolul (momentul producerii efective a violenţei 
sexuale), apare fie reacţia de , fie o reacţie  în care persoana în pericol alternează 
între luptă şi îngheţare. Tipul de reacţie depinde de modul în care persoana în pericol percepe 
situaţia: ■ dacă crede că opunând rezistenţă există şansa să scape, dacă crede că luptându-se, 
atacatorul va renunţa sau ■ dimpotrivă, dacă crede că nu există nici o şansă de a se salva, dacă 
crede că orice rezistenţă ar fi inutilă sau, mai grav, ar spori furia şi violenţa atacatorului.

Reacţiile de îngheţare, de luptă şi reacţia bifazică sunt răspunsuri predefinite în bio-fiziologia 
creierului uman şi sunt universal valabile. Ele se declanşează în mod automat, fără vreun control 
voluntar din partea persoanei aflate în pericol. Nu e ceva ce persoana agresată alege, este ceva ce se 
întâmplă pur şi simplu la orice fiinţă care simte că se află în pericol.

Persoanele care au trecut prin experienţe de violenţă sexuală se confruntă cu consecinţe extrem de 
grave care le afectează pe termen lung funcţionarea fizică, emoţională, comportamentală, cognitivă, 
socială, profesională. 

đ În plan fizic, agresiunea sexuală poate fi urmată de leziuni dureroase, infecţii în sfera genitală, 
boli cu transmitere sexuală, HIV şi, nu în puţine cazuri, de o sarcină. 

đ În plan emoţional, consecinţele pot fi devastatoare. Persoanele supravieţuitoare ajung să aibă 
probleme grave de . Din moment ce în mai mult de 70% din cazuri agresiunea este 
exercitată de o persoană cunoscută, de un membru al familiei, de cineva în care persoana 
agresată avea încredere, este foarte greu pentru supravieţuitorii violenţei sexuale să mai aibă 
încredere în alţi oameni. Lipsa de încredere duce mai departe la tendinţa de , la 
dificultăţi majore în a interacţiona social, în a stabili relaţii de orice fel.

În marea majoritate a cazurilor, persoanele supravieţuitoare se confruntă cu  şi/sau 
.  Ele ajung să trăiască sentimente intense de nelinişte, teamă, să fie într-o stare de încordare 

şi vigilenţă permanentă ca şi când s-ar aştepta ca oricând să se întâmple ceva rău. Unele victime ajung 
să creadă că lumea per ansamblu este un loc periculos, în care nu poţi avea încredere în nimeni, în care 
poţi fi oricând rănit, în care eşti lipsit de apărare, în care nu poţi controla nimic, nici măcar propria 
siguranţă. Stările de tristeţe, de disperare, de lipsă de speranţă, insomniile chinuitoare, lipsa de putere 
şi energie, dificultatea de a se motiva, problemele de concentrare ajung să fie aproape permanente, 
făcând foarte dificilă continuarea vieţii în condiţii normale. Persoanele ajung să aibă dificultăţi majore 
de funcţionare în familie, la şcoală, la serviciu, în cercul de prieteni. 

 ajunge să fie foarte scăzută, multe dintre persoanele care au suferit agresiuni sexuale 
ajung să creadă că există ceva rău în ele, că ele sunt cumva de  pentru ceea ce li s-a întâmplat. 
Trauma prin care au trecut ajunge să fie percepută ca un fel de  care le-a transformat în 
persoane non grata, un motiv permanent de , un motiv pentru care nu vor fi niciodată 
acceptate în societate.

Persoanele care supravieţuiesc violenţei sexuale prezintă un risc foarte mare de a manifesta 
simptome de . Tulburarea de stres post-traumatic este o afecţiune foarte gravă, 
frecvent întâlnită la persoane care au trecut prin evenimente de viaţă extreme precum calamităţi 
naturale, conflicte armate, infracţiuni violente etc. Caracteristic pentru această tulburare sunt 
simptomele intruzive – numite -uri: persoanei îi vin în minte secvenţe întregi, gesturi, 
imagini, mirosuri, sunete, senzaţii corporale, ca şi când ar retrăi experienţa traumatizantă din nou şi 
din nou. Aceste retrăiri sunt foarte frecvente, apar fără ca persoană să-şi dorească ori să le poată opri, 
se pot manifesta nu doar ziua, ci şi noaptea sub formă de coşmaruri repetitive. Ele generează un grad 
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mare de anxietate datorită caracterului imprevizibil şi incontrolabil: persoana se teme că pot apărea 
oricând şi simte că nu le poate controla. Sunt persoane care din cauza frecvenţei mari şi impactului 
acestor amintiri intruzive, pierd contactul cu realitatea imediată minute în şir, pot părea absenţi, 
întrerup brusc conversaţia în care erau ori nu se mai pot concentra la efectuarea sarcinilor de zi cu zi, la 
serviciu, la şcoală. Persoanele cu astfel de simptome intruzive ajung să dezvolte multiple 

: ajung să evite locuri, persoane, obiecte care le-ar putea aminti de 
agresiune. Viaţa lor socială şi profesională poate deveni extrem de limitată din cauza acestor 
comportamente evitative.

Există situații în care persoanele care au suferit acte de agresiune sexuală manifestă : fie nu își 
amintesc anumite detalii despre episodul violent, fie nu își amintesc deloc că agresiunea a avut loc. 
Prima situație este mai frecvent întâlnită, în timp ce a doua se manifestă mai degrabă la persoanele 
care au fost supuse la violențe sexuale perioade îndelungate de timp (de ordinul anilor). Suprimarea 
amintirilor traumatizante se realizează în mod inconștient prin intermediul așa-numitelor mecanisme 
de apărare. Pentru ca persoanele supraviețuitoare să își poată aminti aceste informații suprimate este 
necesar ca ele să se simtă în siguranță, într-un context de echilibru emoțional și suport social.

Unele persoane recurg la sau  pentru a scăpa de toate aceste 
trăiri chinuitoare. Riscul de a dezvolta dependenţe este extrem de mare. Altele ajung să recurgă la 

 (tăieturi, arsuri etc.), durerea de moment provocată fiind pentru unii singura 
modalitate de a atenua temporar suferinţa şi de a „uita” ce li s-a întâmplat. 

O consecinţă extrem de gravă este aceea că un număr mare de persoane care au supravieţuit violenţei 
sexuale ajung să se gândească la . Moartea este percepută ca singura modalitate de a evada din 
această viaţă de chin şi suferinţă. Este posibil ca unele persoane să nu îşi realizeze efectiv un plan de a-
şi lua viaţa, în schimb pot gândi că un accident sau un alt eveniment final ar fi binevenit pentru a pune 
capăt suferinţei. Ele pot ajunge să aibă diverse comportamente de risc, să se lanseze în activităţi 
periculoase fără a-şi lua măsurile de precauţie necesare etc.

Tulburările de comportament alimentar, de tip , , , reprezintă o 
altă manifestare frecvent întâlnită la persoanele care au suferit agresiuni sexuale. De cele mai multe 
ori aceste manifestări constituie încercări de a redobândi un minim control asupra propriei vieţi. 
Atunci când totul în jur pare incontrolabil, persoanele încearcă să instituie un grad de control măcar 
asupra mâncării. Mâncarea devine totodată un mijloc de a regla emoţiile negative. Evident, aceasta nu 
reprezintă o soluţie, ci o cale spre dezvoltarea unei noi dependenţe – de mâncare. Dincolo de 
mecanism de atenuare a emoţiilor negative, mâncatul poate fi văzut şi ca un posibil mecanism de 
apărare: unele persoane consideră că îngrăşându-se vor deveni mai puţin atractive şi atunci riscul de a 
fi supuse la agresiuni sexuale va fi mai scăzut.

Foarte frecvent persoanele care au fost supuse violenţei sexuale au dificultăţi majore în 
. Orice act de exprimare fizică a afecţiunii este reinterpetat prin prisma violenţei trăite şi poate 

fi perceput ca nedorit, agresiv, traumatizant. Relaţiile intime pot fi un adevărat chin pentru că, de 
multe ori, iniţierea oricărei apropieri fizice poate readuce în minte episodul traumatizant. E ca şi când 
locul partenerului ar fi luat de agresor şi trauma este retrăită. 

În cazul persoanelor care în timpul copilăriei au fost agresate sexual de membri ai familiei, 
poate fi foarte dificilă. Aceste persoane pot avea dificultăţi în a discerne 

ce înseamnă normalitate în relaţiile de familie, în condiţiile în care ele înseşi nu au avut parte de aşa 
ceva în propria familie. Unele dintre ele se tem să nu ajungă să se comporte faţă de proprii copii aşa 
cum agresorii s-au comportat faţă de ele. Altele sunt hiper-protective faţă de copiii lor, încât din 
dorinţa de a-i feri de orice fel de pericol, ajung să le limiteze foarte mult viaţa ori să le inducă diverse 
anxietăţi.
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