Comunicat de presa
A.L.E.G. a organizat pe 14 mai 2014 seminarul de lansare a proiectului „Corpul meu imi
apartine – violenta sexuala in randul tinerilor: constientizare si centru de consiliere”,
proiect finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, in cadrul Fondului ONG- www.fondong.fdsc.ro
Din 2015 Romania are obligatia de a implementa Directiva 2012/29/EU privind victimele
infractiunilor, care se refera in mod distinct la violenta de gen, iar politia si tribunalele din
Romania vor trebui sa indrume victimele infractiunilor “cu risc ridicat de victimizare secundara”,
asa cum e violenta sexuala, spre servicii de asistenta specializate. Care este specificul violentei
de gen si a violentei sexuale? Ce este victimizarea secundara si care sunt lipsurile sistemului
romanesc? Care sunt nevoile victimelor violentei sexuale? – sunt cateva dintre temele pe care vi
le propune spre discutie acest seminar. Exemple de bune practici vor fi oferite de partenerul de
proiect din Islanda, organizatia Stigamot – Centrul de consiliere si educatie privind abuzul si
violenta sexuala (www.stigamot.is)
Violenta sexuala este una dintre formele cele mai distructive ale violentei de gen, iar in
Romania, forma cea mai putin recunoscuta si raportata ca abuz, din cauza normelor sociale (ce
fac ca rusinea si vina sa planeze asupra victimei si nu a agresorului), din cauza dublei victimizari
(cand o victima care depune plangere este supusa la noi situatii traumatizante pe parcursul
procedurilor legale) si din cauza lipsei serviciilor specializate unde victimele sa beneficieze de
asistenta. Conform UN Women (Factsheet on Sexual Violence, 2010), 50% dintre agresiunile
sexuale au loc inainte de varsta de 16 ani, tinerii fiind asadar un grup de risc important. Un
studiu privind prevenirea violentei sexuale al Organizatiei Mondiale a Sanatatii din 2013
recomanda implicarea sectorului medical si capacitarea sa pentru a identifica violenta sexuala si
a indruma victimele spre servicii de suport. Colaborarea intre politist/procuror, asistent
social/psiholog si personalul medical este asadar esentiala in interventia integrata.
Proiectul “Corpul meu imi apartine” isi propune cresterea accesului tinerilor in situatii de risc
la servicii de informare privind violenta sexuala si furnizarea de asistenta de specialitate
integrata victimelor violentei sexuale, prin activitati de informare si constientizare pentru tineri
dar si pentru specialisti (medici, asistenti sociali, consilieri scolari, politisti) din judetele Sibiu si
Mures, dar si prin formarea unui centru pilot de asistenta pentru victimele violentei sexuale la
Sibiu.
In sensul Directivei, violenta bazata pe gen este considerata o forma de discriminare si o
incalcare a libertatilor fundamentale ale victimei si include violenta in cadrul relatiilor apropiate,
violenta sexuala (inclusiv violul, agresiunea sexuala si hartuirea), traficul de persoane, sclavia si
diferite forme de practici vatamatoare, precum casatoriile fortate, mutilarea genitala a femeilor si
asa-numitele „infractiuni de onoare”.

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania.
Pentru informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene accesati
www.eeagrants.org
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