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I. De ce această broșură ?

I. De ce această broșură ?
ð Pentru că ... violența sexuală este forma de violenţă

cea mai puțin recunoscută și raportată (între 75% si
90% dintre cazuri nu ajung în atenţia autorităţilor);
Împreună trebuie să rupem tăcerea și jena din jurul
violenței sexuale!
ðPentru că ... violența sexuală afectează sute de mii de

femei în România (între 6-7% dintre femeile și fetele
din România au fost victime ale unor acte de
agresiune sexuală, conform FRA, 2013); uneori și
băieţii sunt victime ale agresiunilor sexuale.
ðPentru că ... corpul tău îți aparține! Ține minte asta și

nu lăsa pe nimeni să te atingă dacă nu îți dorești!
Corpul tău, ca și tine, are limite pe care tu le hotărăști!
Corpul tău nu este un simplu obiect!
ðPentru că... la A.L.E.G. oferim consiliere gratuită

persoanelor care trec sau au trecut printr-o situație
de violență sexuală. Nu e nici o rușine să ceri
informații sau ajutor dacă treci printr-un moment
dificil. A.L.E.G. te poate sprijini prin consiliere
psihologică sau juridică, te putem însoți la poliție sau

I. De ce această broșură ?
la spital și dacă ai nevoie te putem pune în legătură cu
un avocat. Sau dacă vrei pur și simplu să vorbești cu
cineva, noi te putem asculta fără să te judecăm într-un
fel sau altul.
Într-un studiu recent al Agenţiei pentru Drepturi
Fundamentale a Uniunii Europene (FRA, 2013), „Violenţa
împotriva femeilor: în fiecare zi şi în orice loc”, prezintă
rezultatele celei mai cuprinzătoare anchete din Europa cu
privire la violenţa împotriva femeilor, arătând amploarea
abuzurilor suferite de femei acasă, la serviciu, în public şi
online. Conform acestui studiu:
ð 30% dintre femeile din România afirmă că au fost

victime ale unor acte de violenţă fizică sau sexuală la
un moment dat în viaţă, după vârsta de 15 ani
ð 24% dintre femeile din România au suferit acte de

violenţă din partea partenerului, în timp ce 14%
dintre femeile din România au suferit acte de violenţă
din partea unei alte persoane decât partenerul
ð 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
ð 6% dintre femei au suferit acte de violenţă sexuală

din partea partenerului sau a unei alte persoane
ð 11% dintre femei au fost supuse hărţuirii sexuale
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ð în 97% dintre cazurile de violenţă sexuală agresorul

este bărbat

La ce ajută?
ü te ajută să înțelegi ce este violența sexuală, pe cine

afectează, cum se manifestă
ü îți oferă câteva sfaturi practice legate de cum ai putea

să eviți tu să fii victimă și cum i-ai putea descuraja pe
cei din jurul tău să devină agresori sexuali
ü îți spune ce să faci în cazul în care tu sau o prietenă

sunteți victimele unor agresiuni sexuale; îți explică ce
drepturi ai, cui să te adresezi și la ce te poți aștepta
ü te ajută să înțelegi efectele fizice, psihologice și

sociale ale agresiunilor sexuale. Nu uita: dacă
recunoști simpotome la cineva apropiat, nu ezita să
asculți si să oferi câteva informatii utile

Cui se adresează?
ü Tinerilor!... pentru că atunci când începi să descoperi

lumea, viața, prieteniile și iubirea e bine să nu uiți că,
“Corpul tău îți aparține”. Granițele propriului corp
sunt inviolabile și nimeni nu are dreptul să te atingă
sau să te forțeze să faci ceva ce nu ești pregătit/ă.
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ü Tinerilor!... pentru că nu uita: CONSIMȚĂMÂNTUL

este cuvântul cheie care îți va permite să trăiești
emoții și sentimente pozitive și sănătoase în relațiile
cu ceilalți.
ü Tinerilor!... pentru că din păcate în jur de 50% dintre

victime au sub 16 ani la data agresiunii conform
statisticilor la nivel mondial.
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II. Ce este violența sexuală?

Violența de gen
... e o formă de violenţă care are drept cauză principală
încurajarea unor norme sociale stereotipe în care
masculinitatea este asociată cu dominația și agresivitatea iar
feminitatea cu supunerea. Afectează disproporţionat fetele
și femeile, însă şi bărbaţii pot fi victime.

Violența împotriva femeilor
... e orice act de violență care duce sau este posibil să
conducă la vătămări sau suferințe fizice, sexuale sau
psihologice ale femeilor, inclusiv amenințări, constrângeri
sau privări arbitrare de libertate, indiferent dacă are loc în
public sau în viața privată (Conventia Consiliului Europei
privind eliminarea violenței împotriva femeilor și a violenței
în familie).
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Violența sexuală
... e abuz sexual, violență sexualizată sau exploatare sexuală;
un agresor se folosește de încrederea, dependența sau
imposibilitatea de a acționa în mod liber a unui
copil/adolescent/adult pentru a-și satisface dorințe sexuale
împotriva voinței liber exprimate prin consimțământ a
victimei.
ð poate fi precedată de ameninţări şi violenţă
ð poate să aibă loc o singură dată sau se poate repeta
ð victimele pot fi copii de orice vârstă (fete şi băieţi),

adolescenţi, tineri sau adulţi din orice mediu, clasă
socială, etnie şi religie
ð orice act sau comportament de natură sexuală

nedorit sau căruia persoana în cauză nu i se poate
opune
ð activitate sexuală neacceptată ce cuprinde ironii,

glume cu conotații sexuale, comentarii neplăcute,
exhibitionismul, apeluri telefonice, SMS sau mesaje
online ofensatoare, propuneri sexuale nedorite,
obligarea la a privi materiale pornografice sau de a
participa la pornografie, atingeri nedorite
ð activitatea sexuală prin constrângere, violul, incestul,

supunerea femeii la acte sexuale pe care aceasta le
considera dureroase sau umilitoare, graviditatea
forțată, traficarea și exploatarea femeilor în industria
sexului
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II. Ce este violența sexuală?
Violența sexuală este una dintre formele cele mai distructive
ale violenței de gen, iar în România, forma cea mai puțin
recunoscută și raportată de abuz. Violența sexuală rămâne
ascunsă din cauza normelor sociale care fac ca ruşinea şi vina
să planeze asupra victimei şi nu a agresorului. Violența
sexuală este una dintre cele mai grave încălcări ale legii şi ale
drepturilor omului pentru că produce mult mai mult decât
suferinţă şi răni fizice și afectează cea mai intimă parte a
fiinţei noastre.
Violența sexuală NU este rușinea victimei ci a
agresorului!
Violența sexuală NU este vina victimei ci a
agresorului!
Violența sexuală este o agresiune și o infracțiune
iar cea/cel care trece prin asta are nevoie de ajutor,
înțelegere și încurajare.
Caută ajutor, descurajează actele de violență și
oferă sprijin!
Violența sexuală nu înseamnă doar viol. Orice experiență
nedorită de natură sexuală, inclusiv acele experiențe care nu
implică contact fizic direct (ex: exhibitionismul), este o formă
de agresiune. Chiar și fluierăturile sau cuvintele jignitoare
sunt o formă de agresiune sexuală, pentru că ceea ce
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motivează astfel de acte este dorința agresorului de a se
impune, iar victima resimte atacul simțându-se dominată și
amenințată.
VIOLENŢA SEXUALĂ ÎN FUNCŢIE DE CONTEXT ŞI
RELAŢIA VICTIMĂ-AGRESOR
Între parteneri intimi

Supunerea la acte de sadism și
masochism fără consimțământ,
inclusiv provocare de vătămări

Viol (date rape)

În familie

Incest

Viol marital

Căsătorii timpurii,
căsătorii forțate

Mutilare genitală ca
practică tradițională

Între non-parteneri

Agresiune
sexuală (orice
formă de atenție
de natură sexuală
nedorită,
atingeri nedorite,
supunere la
exhibiționism/
pornografie)

Tentativă
de viol
și viol

Hărțuire
sexuală

Hărțuire
în mediul
online

Trafic de
persoane
în scop de
exploatare

Avort sau
sterilizare
forţată
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Există șanse mai mari să devii victimă a unor forme de
violență sexuală dacă:
ð Ești femeie - în mai mult de 90% din cazuri persoana

agresată este o femeie.
ð Ești o persoană tânără – femeile tinere prezintă un

risc mai mare de a fi agresate sexual, însă orice
persoana poate fi victimă indiferent de vârstă.
ð Ai o dizabilitate – persoanele cu dizabilități fizice sau

psihice se găsesc deseori în situații de risc pentru că
depind de ajutorul celor din jur; agresorii exploatează
această vulnerabilitate.
ð Ai crescut într-un mediu mai sărăc – multe femei şi

fete locuiesc în cartiere mai puţin sigure, sunt
frecvent în situaţia în care, pentru a obţine un loc de
muncă mai bun sau alte beneficii, li se solicită favoruri
sexuale, au acces mai limitat la autorități sau nu sunt
luate în serios de acestea.
ð Aparții unei etnii naționale – discriminarea față de

femeile de etnie romă le îngrădește acestora accesul
la autorități și justiție.
ð Lucrezi în industra sexului – prostituţie, masaj erotic,

dansatoare exotice, videochat – persoanele care
lucrează în astfel de domenii sunt slab protejate de
autorități, sunt stigmatizate de societate și vulerabile
la abuzuri din partea agresorilor pe considerentul că

II. Ce este violența sexuală?

13

astfel de persoane ar trebui să fie oricând și în orice
condiții dispuse la acte sexuale.
ð Ai altă orientare sexuală – pot fi victime ale

agresiunilor ca pedeapsă, agresorii sexuali pot ataca
persoane LGBT pentru a le arăta că nu tolerează
“anormalitatea”.
ð Ai fost sau vei fi instituţionalizat – minori

instituţionalizaţi, persoane cu dizabilităţi internate,
infractori care îşi execută pedepsele în închisoare, pot
suferi acte de agresiune sexuală din partea
persoanelor cu funcţii de autoritate sau control din
acele instituţii, fie din partea celorlalte persoane
instituţionalizate.
Grupuri
vulnerabile

Femei

Tineri

Minorităţi
etnice

Minorităţi
sexuale

Persoane aflate în
îngrijire-custodie (cu
dizabilităţi, minori
instituţionalizaţi,
delicvenţi)

Lucrătoare
sexuale
(dansatoare,
masaj erotic,
prostituate,
etc.)
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III. Mituri şi realități despre violența
sexuală
Mit: agresiunile sexuale sunt cel mai adesea săvârşite de
persoane cu probleme psihice, uşor de identificat prin
aspectul lor fizic şi prin comportament.
Realitate: … cel mai adesea, agresorii sunt persoane fără
tulburări mentale severe, cu un aspect obişnuit, care nu
trezesc suspiciuni, dar care au nevoie să se simtă puternici, să
controleze, să domine.
Mit: agresiunile sexuale au loc cel mai frecvent noaptea, pe
alei întunecoase şi agresorii sunt persoane necunoscute.
Realitate: mai mult de jumătate din cazurile de violenţa
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.).
Mit: persoanele care se îmbracă provocator, flirtează sau au
un comportament mai prietenos, mai sociabil, poartă o parte
din vină în cazul în care sunt agresate sexual.

III. Mituri și realități despre violența sexuală
Realitate: 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.
Mit: dacă accept o întâlnire în oraș/ la film și el plătește atunci
e normal ca cel care m-a invitat să aștepte o răsplată de
natură sexuală.
Realitate: 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.
Mit: dacă am spus da unui gest de natură sexuală atunci
înseamnă că am acceptat la pachet orice comportament,
sugestie, practică sexuală.
Realitate: pentru ca ambii parteneri să se simtă bine și să
putem vorbi de consimțământ toate componentele unei
activităţi sexuale trebuie să fie în consonanţă cu voinţa
persoanelor implicate. Acordul dat pentru o activitate
sexuală nu este ireversibil, el poate fi oricând retras şi
partenerul trebuie să ţină cont de schimbarea situaţiei. Pot
cere oricând ca partenerul meu să folosească un prezervativ
chiar dacă nu am discutat despre asta la început.
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Mit: violenţă sexuală nu există în cadrul unei relaţii de cuplu
sau maritale.
Realitate: violenţa sexuală între parteneri/soţi este un
fenomen frecvent şi extrem de grav. Violul marital se
pedepsește prin lege. Chiar dacă suntem iubiți sau soți, acest
lucru nu implică automat că sunt obligată să accept o relație
sexuală oricând. Pot spune NU atunci când nu doresc, iar un
partener responsabil trebuie să accepte situația.
Mit: agresorii sunt persoane cu dorinţe sexuale excesive, fără
relaţii de cuplu, care încearcă să obţină satisfacţie sexuală.
Realitate: un număr mare de agresori sunt implicaţi în relaţii
de cuplu, sunt căsătoriţi sau au familii. Nu lipsa de activitate
sexuală este cea care motivează în primul rând actele lor de
agresiune, ci plăcerea sexuală asociată cu nevoia de a-şi
impune voinţa asupra altei persoane, de a o controla, de a-şi
exercita puterea asupra ei, în absența consimțământului.
Mit: un viol, un act de agresiune sexuală implică neapărat
violenţă fizică, loviri, răni. Dacă nu a existat violenţă fizică, nu
a existat nici viol.
Realitate: în unele situaţii agresorul nu recurge la lovituri sau
la alte gesturi violente, ci la ameninţări, intimidări, şantaj care sunt suficiente pentru a crea persoanei agresate o stare
intensă de frică şi a-i anihila orice opoziţie.

III. Mituri și realități despre violența sexuală
Mit: gravitatea hărțuirii sexuale este exagerată. Majoritatea
așa-ziselor cazuri de hărțuire sunt neglijabile și inofensive
Realitate: hărțuirea sexuală la locul de muncă sau în instituții
de învățământ se întâmplă foarte des și multora li se poate
părea banală. Atenția de natură sexuală nedorită poate însă
afecta victimele atât din punct de vedere profesional
(înaintarea în carieră e condiționată de acceptarea unor
compromisuri de natură sexuală), cât și psihologic. Presiunea
asupra persoanei hărțuite face ca locul de muncă/studiu să
devină un loc neplăcut, stresant. O situaţie de coșmar din
care nu poţi ieşi decât dacă pierzi postul sau locul de studiu.
Hărțuirea sexuală la locul de muncă se pedepsește în
România conform Codului Penal.
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IV. Este cu adevărat consimțământ?
Iată câteva întrebări la care doar tu poţi răspunde pentru a
afla dacă ești într-o relație ce se bazează pe egalitate și pe
consimțământ:
ð Decizia de a face sex este lipsită de orice presiune din

partea partenerului sau a altor persoane?
ð Care sunt motivele tale pentru a face sex/începe viaţa

sexuală?
ð Simţi că partenerul/a îţi respectă decizia de a face sau

nu sex? Ai încredere şi respect faţă de partener/ă?
Respectul pentru limitele corporale şi sexuale
înseamnă libertatea de a spune NU, de a decide sau de
a re-decide asupra actului sexual
ð Te simţi în largul tău vorbind cu partenerul/a despre

sex, despre nevoile şi dorinţele tale, despre senzaţii şi
emoţii? Comunicarea este esenţială, ea presupune
discuţii cu partenerul/a despre aşteptări, nevoi,
temeri etc. cât şi a asculta şi afla gândurile celuilalt.
ð Te simţi în siguranţă cu el/ea? Ai încredere că-ţi va

respecta orice decizie? Încrederea în celălalt este

IV. Este cu adevărat consimțământ?
foarte importantă pentru că doar când te simţi în
siguranţă trăieşti pozitiv relaţia, fără temeri care pot
ameninţa psihic sănătatea.
Elementul de bază în toate formele de violenţă sexuală este
absenţa consimţământului. 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 este exprimat:
ð de o persoană minoră (sub 18 ani) într-o relație cu o

persoană adultă
ð de o persoană a cărei stare de conştienţă este afectată

de consumul de alcool, droguri, medicamente sau de
o stare de sănătate alterată;
ð sub constrângere, ameninţare, teamă;
ð fără deţinerea tuturor informaţiilor necesare sau pe

baza unor informaţii false.
Important! Învață să te prețuiești, să descoperi ce îți
place și ce nu, și să te simți bine în propria ta piele. ALEGe
tu când vrei să ai un prieten/ă (când găsești persoana
potrivită) și nu te resemna cu oricine doar din teamă de
singurătate: decât cu un partener dominator, care te
controlează, mai bine singur/ă și stapân/ă pe viața ta.
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V. Sfaturi practice pentru situații
„ciudate”
Atunci când ți se pare că ești într-o situație „ciudată” e foarte
posibil să ai dreptate. Ai încredere în vocea ta interioară
pentru că de multe ori te ghidează spre siguranță. Nu te teme
să spui că vrei să pleci, nu ezita să rogi pe cineva de încredere
să te însoțească spre casă, notează numarul taxi-ului în care
te urci și fă-i cunoscut taximetristului că ai notat numărul, iați telefonul cu tine și nu ezita sa suni pe cineva apropiat ca să
anunți unde ești. Dacă ești bărbat și asiști la o scenă
dubioasă, poți să intervii. Adresează-te direct persoanei
agresate și spune-i că o poți însoți până într-un loc
cunoscut/public. Dacă prietenii tăi pierd controlul și devin
agresivi, încearcă să-i convingi că de fapt vor regreta foarte
repede ceea ce doresc să facă. Nu încuraja glume misogine,
deocheate, explică ferm că nu vrei să iei parte la un concurs
de holbat, fluierat, mișto-uri pentru că e mai distractiv să
vorbești normal cu femeile. Cine știe, poate dați și peste sora
unuia dintre noi.
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Unde are loc abuzul
cel mai frecvent

În propria casă

£

In altă casă
sau
apartament

Parc, stradă

Agresare în mijloace de transport public

Dacă un bărbat te atinge sau se freacă de tine într-un mijloc
de transport public nu e cazul să pretinzi că este o simplă
întâmplare. Încearcă să te aperi! Fă-l să înțeleagă că nu
tolerezi o astfel de încălcare: ”Nu mă atinge!”, ”Lasă-mă în
pace!”, ”Nu te mai atinge de mine!”. Vorbește tare astfel
încât cei din jur să te poată auzi, astfel vor știi ce se întâmplă
și te pot sprijini. Ajută să-l expui, fapt ce va fi neplăcut pentru
el. Vorbește-i cu o voce fermă și privește-l în ochi, așa vei
arăta că nu poți fi intimidat/ă. Poți să te simți neputicioasă în
asemenea situații, neștiind cum să te aperi. Vorbește cu
persoane apropiate. Agresorul poate să încerce să te
intimideze, nu permite acest lucru! Ai mereu în minte că
acest fapt nu s-a produs din vina ta, indiferent ce haine ai fi
purtat sau orice ai fi spus! Dacă ești ținta unui atac sau a
hărțuirii nu ezita să ceri ajutor și sprijin, de la părinți, prieteni,
trecători, specialiști etc.

V. Sfaturi practice pentru situații „ciudate”
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Agresare pe stradă, în locuri obscure/întunecate

Spațiile publice pot să își piardă latura pozitivă, de loc de
comunicare, mișcare şi pot genera frică, nesiguranță
și amenințări. Pentru multe femei căile de acces, gangurile și
casa scărilor sunt locuri nesigure în care se simt amenințate.
Studiile arată că o treime din atacurile sexuale violente
asupra femeilor au loc în căile de acces.
Dacă te simți hărțuit/ă, trage linie și manifestă-te prin cuvinte
și gesturi că acel lucru trebuie să înceteze ”până aici!”; astfel
îți arăți puterea și-l intimidezi pe agresor. Spune-i să înceteze,
ferm și clar ”Lasă-mă în pace!”, să înțeleagă că nu vei tolera o
asemenea încălcare a intimității.
£

Hărțuire în baruri, cafenele, cluburi etc.

Acestea pot fi locuri ale unor întâlniri unde pot să aibă loc
situații neplăcute. Unii bărbați nu par să înțeleagă că
fetele/femeile care ies singure nu caută avansuri din partea
lor. Este dificil să-i spui unui bărbat să te lase în pace mai ales
dacă acesta a băut.
ð Spune-i clar că nu ești interesată de conversaţie, sau

de orice altă formă de contact
ð Dacă cineva se apropie prea mult de tine și vrea să te

atingă, nu-i perimte
ð Fă o plângere proprietarului localului
ð Dacă ți-e teamă că vei fi urmărită cheamă un taxi sau o
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persoană de încredere care să te însoțească spre casă
ð Nu accepta băuturi de la persoane străine, ai grijă de

băutura ta, oricând poate cineva să-ți pună un drog în
pahar și tu să nu mai fi stăpănă pe tine
£

Agresare în propria locuință

Majoritatea oamenilor cred că propria locuință este și locul
cel mai sigur, totuși trebuie avute în vedere anumite lucruri
pentru a-ți proteja căminul.
ð Nu permite persoanelor necunoscute să-ți intre în

apartament. Folosește interfonul sau vizorul. Fă-te
înțeleasă că nu vei deschide ușa. Dacă nu pleacă și
continuă să sune la sonerie spune-i că te simți hărțuită
și că vei suna la poliție dacă nu încetează.
ð Dacă sună diverși agenți la ușă, neanunțați, nu ezita să

suni la compania sau instituția de care aparţin ca să te
asiguri că sunt cine pretind, trebuie să-ți arate
legițimația, timp în care ții ușa semi- închisă.
ð Nu da informații personale persoanelor necunoscute

care te sună
ð Planifică-ți atent drumul spre casă
£

Hărțuire la telefon

Telefoanele obscene pot cauza temeri, neliniște. Adesea poți
scăpa prin simpla închidere a telefonului fără să spui nimic.
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Dacă continuă să te sune poți să-l înregistrezi pentru a avea
probe pentru o plângere sau să-i blochezi numărul. Ai grijă
cui dai numărul de telefon!
£

Hărțuire prin internet (cibernetică)

O formă particulară de violență este violența prin internet.
Internetul oferă posibilitatea de a intra în contact cu oricine,
într-un mod simplu. Nu te grăbi să dai datele tale personale:
nume, adresă, număr de telefon. O poreclă te ajută să rămâi
anonim/ă...dar și alții se pot ascunde după porecle! Nici
fotografiile nu sunt întotdeauna reale. Dacă te întâlnești cu
cineva alege tu locul acela. Nu accepta niciodată să te
întâlnești într-un apartament sau cartier unde nu ai mai fost.
Alege întotdeauna un loc public, de ex. o cafenea, poți să iei o
prietenă cu tine. În orice caz anunță pe cineva unde mergi.
Bucură-te de întâlnirea cu persoane noi, distrează-te, dar nu
uita că cealaltă persoană trebuie să-ți câștige încrederea!
Studiul FRA 2014 atată că una din 10 femei s-a confruntat cu
cel puțin o formă de violență în mediul virtual de la vârsta de
15 ani.
Formele violenței sexuale prin internet sau prin intermediul
telefonului mobil cuprind următoarele categorii:
ð conținut ilegal și/sau ofensator (pornografie,

pornografie infantilă, imagini erotice tip fotografii sau
imagini cu copii, desene animate erotice și/sau
pornografice, rasism și xenofobie, discriminare,
intimidare)
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ð contacte on line și în lumea reală (prin chat și e-mail)

în care agresorul câștigă încrederea victimei, obţine
informații pe care le folosește apoi pentru comiterea
de abuzuri și infracțiuni
ð primirea unor mesaje/avansuri nedorite, jignitoare

pe rețelele de socializare
ð postarea de imagini care „strică imaginea” persoanei

respective (poze în ipostaze denigratoare făcute
publice
Adrese utile la care puteți raporta abuzul pe internet:
http://www.sigur.info/
http://www.safernet.ro/
http://www.salvaticopiii.ro/
£

Hărțuire la școală

La şcoală pot avea loc agresiuni sau comportamente
denigratoare din partea colegilor care te pot face să te simți
izolat/ă, umilită. În multe cazuri pare perfect normal ca o fată
să fie atinsă de către un băiat/bărbat. Nu este adevărat,
numai tu poţi decide cine are voie să te atingă!
De asemenea, nu sunt de acceptat nici remarcile sugestive
sau hărțuirea din partea profesorilor! Apărați-vă, vorbiți cu
părinții voștri sau cu un adult în care aveți încredere. Aliați-vă
cu alți colegi care trec prin aceeași situație, doar se știe că
”unde-s mulți puterea crește”! Împreună puteți confrunta

25

V. Sfaturi practice pentru situații „ciudate”

26

persoana violentă cu convingere, să-i spuneți că nu are
dreptul că se poarte așa și că nu-i acceptați comportamentul.
Nu te teme să faci chiar o plângere la conducerea şcolii.
Dacă te întrebi sau ai dileme de genul „Cum pot să mă apăr de
un coleg/profesor/adult?”, „De la ce vârstă pot ieși seara
singură?”, ”Pot să-mi spună părinții cu cine am voie să mă
împrietenesc?” vorbeşte cu psihologul școlar.
£

Hărțuire la locul de muncă

Locul de muncă este locul cel mai comun în care poate avea
loc hărțuirea sexuală, pentru că bărbații dețin de obicei
funcții de conducere și tind să facă abuz de putere. În cazul
adolescenților ”locul de munca” poate fi școala.
Unii bărbaţi au probleme în a face diferență între flirt și
hărţuirea sexuală. Totuşi hărțuirea este clară: dacă
există consens este permis, dacă nu este consens sau dacă se
exercită presiune aceasta este hărţuire indiferent dacă
agresorul este superior, un coleg sau un client.
Hărţuirea sexuală nu înseamnă doar atingerile nedorite, ci şi
glume deocheate, afişarea unor poze cu caracter pornografic
etc.
ð Fă înțeles faptul că avansurile, fie ele verbale, fizice

sau de orice altă natură, nu sunt dorite.
ð Strânge dovezi ale hărțuirii – înregistrează-l pe

agresor, păstrează emailuri, mesaje, înregistrează
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convorbiri telefonice, păstreaza documente care ar
putea dovedi hărțuirea (decizii interne, etc).
ð Nu te lăsa intimidat/ă de hărțuitor. Dacă taci pentru că

ești amenințat/ă cu concedierea, retrogradarea etc.
vei fi expus/ă hărțuirii pe o perioadă nederminată.
ð Vorbește cu alte colege. Şi alte femei de la locul de

muncă pot trece prin situații similare și este mai ușor
să luați atitudine față de agresor dacă sunteți unite.
Dacă situaţia continuă faceţi o plângere scrisă
superiorului şi păstraţi o copie.
£

Abuz din partea unui membru al familiei

Dacă ești supus/ă la violență sexuală din partea unui membru
al familiei sau de către un partener intim ai în vedere
următoarele:
ð Violența nu va înceta de la sine sau dacă tu tei vei

purta diferit. Violența se întâmplă pentru că agresorul
are acest tipar de comportament.
ð Nu spera că cu timpul partenerul se va schimba. Dacă

partenerul tău dă semne de agresivitate de la
începutul relației (nu ține cont de voința ta, îți
controlează fiecare pas, este excesiv de gelos, te
pălmuiește) gândește-te bine dacă este cazul să mergi
mai departe cu relația. Violența tinde să se
accentueze în timp și este mult mai greu să scapi o
dată ce s-a instalat ca un tipar în viața voastră.
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ð Nu spera că o sarcină va schimba situația. De cele mai

multe ori agresivitatea și conflictele se intensifică în
timpul în care femeia este gravidă.
ð Nu ascunde violența de rușinea lumii. Rușinea și vina

nu sunt ale tale ci ale celui care nu se poate controla
pe sine.
ð Păstrează-ți într-un loc sigur numai de tine știut

actele, un rând de chei, o sumă de bani pentru situații
de urgență, dacă trebuie să părăsești în grabă locuința
ð Apelează la Poliție în situații de urgență. Dacă tu nu

poți apela la ajutor, roagă o prietenă sau un vecin să
cheme poliția când au suspiciuni. De obicei oamenii
din jur văd ce se întâmplă dar sunt reticenți neștiind
cum să ajute sau dacă ajutorul lor e binevenit.
ð Cere sprijinul unui serviciu specializat (adăpost,

centru de consiliere, etc.) care pot să te îndrume
pentru a lua o decizie informată
ð Pentru a putea depune plângere sau pentru a obține

un ordin de protecție vei avea nevoie de dovezi
(certificate medico-legale, înregistrări, martori etc.).
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VI. Violența sexuală – aspecte legale
E bine să știi că multe dintre formele de violență sexuală
menționate mai sus sunt de fapt infracțiuni în România.
Hărţuirea sexuală, violul, incestul, agresiunea sexuală, actul
sexual cu un minor, traficul de persoane intră sub incidența
legii penale și se pedepsesc cu închisoarea. Pentru a demara
o anchetă penală, aproape în toate cazurile, autoritățile au
nevoie de o plângere din partea victimei. Fără această
declarație formală, autoritățile nu pot demara un caz penal.
Nu uita de limitarea aceasta și dacă dorești să anunți un caz
de violență sexuală cere să formulezi o plângere scrisă fie la
poliție, fie la procuratură. Nu uita să ceri un număr de
înregistrare pentru cazul tău și o persoană de contact de la
secția de poliție ca să poți urmari ce se întâmplă.
£

Violența sexuală ca parte a violenței domestice

În convenţiile internaţionale, violenţa domestică cuprinde
toate acţiunile de violenţă fizică, sexuală, psihologică sau
economică, care survin în familie, în unitatea domestică sau
între foştii sau actualii soţi/parteneri, indiferent dacă
agresorul împarte sau a împărţit acelaşi domiciliu cu victima.
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Conform statisticilor, 1 din 5 femei aflate într-o relație suferă
o formă de violență din partea partenerului. În Europa, 1 din
20 de femei a fost forțată să întrețină acte sexuale nedorite
de actualul/fostul partener sau a consimțit la un act sexual
temându-se de reacția partenerului dacă ar fi refuzat.
În România, legea 217/2003 cu modificările ulterioare
folosește o definiție mai îngustă și se referă doar la
prevenirea şi combaterea violenţei în familie, ceea ce
presupune ca victima și agresorul să fi împărțit același
domiciliu. Nu acoperă situațiile de violență între parteneri
care nu au locuit niciodată împreună. Iar pentru a depune
plângere, victima are nevoie de dovezi cum ar fi procese
verbale de constatare ale poliţiei sau de un certificat medicolegal obţinut de la medicul legist. În unele judeţe din
România se pot accesa servicii publice sau private cum ar fi
centre de primire în regim de urgenţă, dar serviciile publice
cer adesea acte de identitate.
£

Violul marital

Dacă soţii îşi forţează soţiile să întreţină relaţii sexuale,
utilizând violenţa fizică sau alte forme de constrângere,
discutăm de viol marital. În trecut, căsătoria dintre părți
înlătura răspunderea penală în caz de viol, dar această
prevedere nu mai este valabilă. Actul sexual fără
consimțământ se pedepsește și în cazul în care vorbim de
parteneri căsătoriți.
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£

Incestul

Este definit ca raportul sexual între rude în linie directă sau
între frați și surori. Constituie o infracțiune penală și se
pedepsește cu închisoare. Fiind vorba de persoane din
aceeaşi familie, este foarte rar raportat autorităților şi este
destul de dificil de dovedit. Persoana agresată este supusă la
foarte mari presiuni (șantaj emoțional, amenințări,
învinovățire etc.). Din păcate, incestul şi molestarea
intrafamilială sunt cele mai frecvente forme de abuz sexual
asupra copilului. Conform organizației Incest Trauma Center
din Belgrad, incestul presupune o situație repetitivă, cu o
durată medie de 5 ani, iar în 28% dintre cazuri victima a fost
supusă la abuz de către mai mulți agresori.
£

Violul

Este definit drept actul sexual, de orice natură, cu o persoană
de sex diferit sau de acelaşi sex, prin constrângerea, acesteia
sau profitând de imposibilitatea ei de a se apăra ori de a-şi
exprima voinţa și se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani
şi interzicerea unor drepturi. Conform noului Cod Penal,
pentru pedepsirea agresorului este necesară plângerea
prealabilă a persoanei vătămate.
Pedepsele sunt și mai severe dacă:
ð fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane
împreună
ð victima se afla în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza
sau tratamentul făptuitorului
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ð victima este un membru de familie
ð victima era un minor care nu împlinise vârsta de 15 ani
ð s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrităţii

corporale sau a sănătăţii
ð fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea
victimei
£

Agresiunea sexuală

Este definită în Codul Penal drept actul de natură sexuală,
altul decât violul, cu o persoană, săvârşit prin constrângere,
punere în imposibilitate de a se apăra sau de a-şi exprima
voinţa ori profitând de această stare, se pedepseşte cu
închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor
drepturi. Aceste acte pot fi atingeri de natură sexuală, sărut,
expunere la materiale pornografice etc.
£

Hărțuirea sexuală

Este definită în Codul Penal drept pretinderea în mod
repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relaţii de
muncă sau a unei relaţii similare (ex. școală), dacă prin
aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situaţie
umilitoare. Se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an
sau cu amendă.
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£

Traficul de persoane

Este definit ca recrutarea, transportarea, transferarea,
cazarea sau primirea unei persoane, prin amenințare,
violență sau prin alte forme de constrângere, prin răpire,
fraudă ori înșelăciune, abuz de autoritate sau profitând de
imposibilitatea acelei persoane de a se apară sau de a-și
exprima voința, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau
primirea de bani ori de alte foloase pentru obținerea
consimțământului persoanei care are autoritate asupra altei
persoane, în scopul exploatării acestei persoane, și se
pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor
drepturi.
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VII. Efectele violenței sexuale
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 afectează viaţa persoanei pe termen
lung. Urmările violenţei sexuale pot varia în funcţie de vârsta,
personalitatea, natura incidentului şi a relaţiei în care se află
victima cu agresorul.
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 şi profesională.
Reacţiile şi semnele pe diferite planuri:
ð Fizic: agresiunea sexuală poate fi urmată de leziuni

dureroase, infecţii în sfera genitală şi, nu în puţine
cazuri, de o sarcină; dureri de cap, senzație de greață
ð Psihologic: stări de şoc, amnezie temporară (victima

nu își amintește întregul șir al evenimentelor pe care
le-a trăit) sau chiar totală (nu îți amintește că
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evenimentele au avut loc – se manifestă la persoane
care au fost supuse la violențe sexuale perioade
îndelungate de timp), depresie, anxietate (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); tulburarea de stress post –
traumatic (PTSD), flashback-uri (persoanei îi vin în
minte, gesturi, imagini, mirosuri, sunete, senzaţii
corporale, ca şi când ar retrăi experienţa
traumatizantă din nou şi din nou); stimă de sine
scăzută (ajunge să creadă că există ceva rău în ea, că
ea este cumva de vină pentru ceea ce i s-a întâmplat)
ð Emoţional: auto-învinovăţire, sentimente de ruşine şi

umilinţă, neîncredere în propria persoană;
ð Sexual: tulburări; teamă de intimitate în relaţii (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, ca şi când locul partenerului ar
fi luat de agresor şi trauma este retrăită).
ð Social: frica de străini, de situaţii/locuri noi, de a

pierde pe cineva drag, izolare socială, teamă de a
stabili relaţii de orice fel.
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ð Comportamental: randament scăzut la şcoală/

serviciu etc. (dificultăţi de concentrare, de atenţie).
Unele persoane recurg la consumul de alcool, droguri
sau medicamente pentru a scăpa de trăirile
chinuitoare; riscul de a dezvolta dependenţe este
extrem de mare. Altele recurg la acte autovătămătoare (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. Tulburările de alimentaţie
sunt încercări de a redobândi un minim control asupra
propriei vieţi, un mijloc de a regla emoţiile negative.
Tulburări de somn.
O consecinţă extrem de gravă este aceea că un număr
mare de persoane care au supravieţuit violenţei
sexuale ajung să se gândească la suicid. Pot ajunge să
aibă diverse comportamente de risc, să se lanseze în
activităţi periculoase fără a-şi lua măsurile de
precauţie necesare etc.
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Dacă ai suferit un act de violență sexuală
Este foarte dificil să faci faţă unei experienţe de violenţă
sexuală chiar şi fără a mai fi nevoit să mergi la poliţie,
procuratură, medicină legală şi alte instituţii. Tot ce îşi
doreşte o persoană care a trecut printr-o astfel de experienţă
este să depăşească cât mai repede trauma şi să îşi continue
viaţa în condiţii de normalitate.
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 a fi 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 2 tipuri de reacţii
atunci când se confruntă cu un pericol major.
1. Atunci când pericolul este în imediata apropiere apare
reacţia de „îngheţare”, persoana devine imobilă,
incapabilă se vorbească sau să se mişte, ca într-o stare
de paralizie. Din acest motiv e posibil să nu își
amintească mai târziu tot ce s-a întâmplat.
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2. Atunci când te afli în contact direct cu pericolul, apare
fie reacţia de luptă, fie o reacţiede alternare între
luptă şi îngheţare.
Sfaturi de bază:
ð mergi într-un loc unde te simţi în siguranţă
ð caută o persoană în care ai încredere care să te poată

susţine emoţional
ð nu te speria dacă retrăiești agresiunea sexuală, ai

trecut printr-un şoc puternic
ð nu te lăsa forţat/ă să vorbești despre cele întâmplate,

vorbște când te simţi pregătit/ă şi cu persoane în care
ai încredere
ð vorbește cu un psiholog și/sau avocat
ð solicită examinare medicală – pentru înregistrarea şi

îngrijirea rănilor, pentru depistarea şi tratamentul
infecțiilor cu transmitere sexuală şi pentru
contracepţia de urgenţă
În cazul în care vrei să acționezi în instanță:
ð Nu te spăla! dovezi importante ale agresiunii rămân

pe corp şi pe haine. Nu mânca, bea, fuma, amână să
faci duş, să mergi la baie până după controlul medical
de urgenţă. Apelează la medic pentru îngrijiri
medicale.
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ð Nu-ți schimba hainele înainte, ia la tine cele necesare

pentru a te schimba după vizita medicală la urgenţă.
ð Dacă crezi că ți s-a pus drog în băutură, păstrează o

probă de urină şi ia-o cu tine la spital.
ð Notează cât mai multe detalii despre atac, locul unde

s-a petrecut şi agresor, pe măsură ce îţi aminteşti; în
redactarea plângerii la poliţie sunt necesare cât mai
multe detalii pe care e posibil să nu ţi le aminteşti pe
loc când eşti întrebată.
ð Raportează agresiunea la poliţie. Ai dreptul să ceri să

fie prezent un psiholog în timpul interpelărilor.
ð Dovedirea faptelor de agresiune se face cu certificatul

medico-legal de constatare eliberat de Institutul de
Medicină Legală şi/sau cu martori
Când acționezi într-o situație de violență:
ð Regulă generală: evită cât poţi situaţiile periculoase
ð Nu confunta fizic o altă persoană decât dacă eviți să fii

atacat/ă. Într-o situaţie tensionată, orice contact fizic
poate fi interpretat ca o provocare şi poate duce la
reacţii violente
ð Folosirea armelor, cuţitelor nu este recomandată

deoarece pot intra cu uşurinţă în posesia agresorului.
Folosite în mod greşit, spray-urile paralizante pot
ajunge în ochii tăi şi să te lase fără apărare.
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VIII. Acţionează!
ð Un mod de a intimida sau speria un atacator sau de a

atrage atenţia trecătorilor asupra ta este să faci
zgomot, să fluieri, să acţionezi o alarmă
ð Pas cu pas, gândeşte-te la ce s-ar putea întâmpla în

situaţia în care te temi şi reflectă asupra modului în
care ai putea reacţiona sau răspunde. Fiecare
reacţionează diferit. În acest fel vei găsi modul
personal de a reacţiona.
ð Exită mai multe moduri de autoapărare, important

este să-l găseşti pe cel care ți şi se potriveşte şi care are
cea mai mare eficienţă în caz de pericol.
ð Nicio femeie nu trebuie să poarte cu sine arme care

pot fi utilizate împotriva ei. Dar ea trebuie să posede,
asupra ei anumite articole, care, dacă sunt
întrebuinţate cu rapiditate, îi pot fi utile.

IX. Descurajează abuzurile şi oferă ajutor!

IX. Descurajează abuzurile şi oferă ajutor!
Violența sexuală ne afectează pe toți!
În pregătirea acestei broşuri A.L.E.G. a realizat un sondaj de
opinie pentru a vedea ce părere au tinerii cu privire la cele
mai bune strategii pentru a evita violenţa sexuală. Dintre mai
multe variante de răspuns, iată care au fost cele mai votate
căi de a descuraja abuzurile:
1. În cercul de prieteni ripostez la glumele obscene și
umilitoare pentru fete. Cred că nu e ok să devii
popular în gaşcă prin astfel de glume.
FĂRĂ MISOGINI
SM
ÎN GAŞCA NO
ASTRĂ!
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IX. Descurajează abuzurile şi oferă ajutor!
2. Ajut o cunoştinţă care îmi spune că cineva profită de
ea (îi spun că nu trebuie să accepte şi îi recomand
unde să se adreseze).
A.L.E.G.

CINEVA TE
POATE AJUTA!

3. Ripostez ferm la atenţia sexuală nedorită. Chiar daca
sunt intr-un loc public refuz cu glas tare. Nu eu
trebuie să mă simt jenat(ă)!
STOP HĂRŢUIRII
FETELOR!

IX. Descurajează abuzurile şi oferă ajutor!
Pentru că violenţa sexuală se bazează pe dorinţa de putere şi
control a agresorului şi pentru că cele mai multe victime sunt
femei, prevenirea violenţei sexuale este firesc să fie în directă
legătură cu combaterea stereotipurilor despre femei şi
bărbaţi, inclusiv în mass-media unde adesea femeile apar
excesiv sexualizate, transformate în obiecte de decor sau
obiecte de plăcere pentru bărbaţi. Refuzând să cumpăraţi
ziarele sau produsele care utilizează în reclame imagini
denigratoare pentru femei contribuiţi la combaterea
violenţei sexuale.
În acelaşi timp, trebuie să înţelegm că prevenirea violenţei nu
ţine doar de fete şi cât de cuminţi sunt ele. Există fete
agresate şi când circulă ziua şi când sunt „cu cineva din
familie”. Violenţa sexuală există pentru că există agresori,
deci dacă ne învăţăm fiicele despre siguranță, să ne învăţăm
şi băieţii despre consimțământ!
Iar atunci când vedem în jurul nostru fete agresate pe stradă
sau în cercul de prieteni amici care îşi apostrofează iubitele şi
le trateză ca pe nişte obiecte, nu ar trebui să ne prefacem că
nu e treaba noastră. În primul rând e de datoria oricărui tânăr
(bărbat) responsabil să cunoască această realitate a
societății în care trăim și să încerce să o transforme. Multe
dintre femeile din jur sunt adesea în pericol de a fi atinse fără
să își dorească iar consecințele fiecărei fluierături, ale fiecărei
atingeri nedorite lasă urme, teamă, anexietate, neîncredere.
Dacă suntem nemulțumiți de lumea în care trăim, atunci un
prim pas este să devenim mai sensibili la nevoile și

43

44

IX. Descurajează abuzurile şi oferă ajutor!
problemele celor din jur. Ai curajul și fii primul/a care
intervine atunci când are loc o agresiune de natură sexuală.
Ai curajul și refuză glumele misogine, refuză să
fluieri/claxonezi femeile pe stradă chiar dacă ești cu gașca.
Modalități de intervenție și suport pentru persoanele
afectate de violența sexuală
Cu toate că fiecare persoană reacţionează diferit în urma
expunerii la agresiuni sexuale, există totuşi o serie de
„semne” care pot ajuta la recunoaşterea persoanelor care au
trecut prin astfel de traume (vezi Cap. VII. Efectele violenței
sexuale). Dacă remarcați astfel de manifestări, nu fiți
indiferenți! Discutați cu persoana și încercați să o ajutați să
vorbească despre cum se simte, despre ce se întâmplă cu ea.
Dacă refuză să discute, nu o presați! Comunicați-i că sunteți
disponibil/ă să o ascultați oricând va dori să vorbească și că
doriți să o ajutați în cazul în care are nevoie.
Există o serie de elemente esenţiale care trebuie să se
regăsească în orice demers de suport al unei persoane ce a
fost supusă violenţei sexuale, precum:
£ Ascultă: Este foarte important ca persoana care a
suferit o agresiune sexuală să vorbească cu cineva de
încredere despre ce s-a întâmplat. Poate fi un părinte, rudă
apropiată, prieten/ă, coleg/ă, profesor, medic, preot etc. A
vorbi despre ce i s-a întâmplat necesită mult curaj şi este
primul pas către depăşirea traumei. Este esenţial să simtă că
este luată în serios, crezută, că nu este judecată sau

IX. Descurajează abuzurile şi oferă ajutor!
învinovăţită, că este ascultată cu atenţie, că nu este singură,
că există persoane care pot să o ajute.
£ Îndrumă/Însoțește spre servicii medicale: Este
important ca persoana agresată să se adreseze unei unităţi
medicale (spital, serviciul medical de urgenţă, medic de
familie etc.) pentru a beneficia de serviciile medicale de care
are nevoie. Mergând la medic, va primi îngrijiri şi tratament
pentru rănile suferite, va putea fi testată pentru a se constata
dacă a contractat o infecţie cu transmitere sexuală sau virusul
HIV, va putea beneficia de contracepţie de urgenţă. Medicii
au obligaţia de a anunţa poliţia, care va veni în spital pentru a
lua declaraţia, în cazul în care persoana rămâne internată.
Este important să ceară acte medicale care să dovedească
prezența ei în spital, precum şi rezultatele investigaţiilor
efectuate. Aceste documente pot constitui ulterior acte
doveditoare, utile în cazul unui proces penal și nu numai.
£ Informează cu privire la importanţa probelor:
Pentru obţinerea unui certificat medico-legal care să ateste
agresiunea suferită, persoana trebuie să se adreseze
Serviciului de Medicină Legală. În cele mai multe situaţii,
acest certificat se eliberează contra cost. Certificatul poate
constitui o probă importantă într-un proces penal ulterior.
Chiar dacă persoana agresată nu e sigură că vrea să depună
plângere penală, e important să ştie că, pentru colectarea de
probe biologice şi obţinerea de dovezi care să ateste
agresiunea suferită, trebuie să se adreseze Serviciului de
Medicină Legală cât mai repede după producerea agresiunii.
Este important să păstreze hainele purtate în timpul
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incidentului şi orice alte elemente care ar putea constitui
probe (o geantă ruptă, un telefon spart etc.), să nu să se spele
pentru că astfel ar putea fi distruse probele biologice.
£ Informează despre plângerea penală: Conform
Codului Penal, acţiunea penală în cazul infracţiunilor contra
libertăţii şi integrităţii sexuale se pune în mişcare la
plângerea prealabilă a persoanei agresate şi nu din oficiu.
Pentru a formula plângerea penală persoana trebuie să se
adreseze celei mai apropiate secţii de poliţie sau procurolului
de pe lângă parchetul pe raza cărui are domiciliul. Acolo i se
vor lua declaraţii cu privire la incidentul petrecut, i se vor
solicita informaţii detaliate care să conducă la formarea unei
imagini cât mai clare asupra incidentului şi care să permită
identificarea şi prinderea agresorului. Totodată, la secţia de
poliţie poate primi informaţii despre acţiunile pe care trebuie
să le întreprindă în continuare. Este important de
conştientizat faptul că orice act de violenţă sexuală neurmat
de formularea unei plângeri penale creşte riscul ca agresorul
să atace din nou sau să facă noi victime.
£ Informează despre serviciile de suport: Oferiți
informații despre organizațiile care oferă servicii specializate
pentru persoanele care au trăit experiențe de agresiune
sexuală (servicii psihologice, servicii sociale, servicii juridice
etc.). Puteți să îi puneți la dispoziție o listă cu astfel de
organizații, materiale informative, broșuri etc. Unele
organizații, precum A.L.E.G., oferă consiliere specializată și
grupuri de suport pentru persoanele care au fost supuse
violenței sexuale. Explicați persoanei agresate că pentru a
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depăși trauma trăită și a-și continua viața în condiții cât mai
bune este esențial să beneficieze de servicii psihologice
specializate. Psihologul/psihoterapeutul este cel care o
poate ajuta să își redobândească încrederea în oameni, să își
înțeleagă mai bine reacțiile emoționale și comportamentale,
să găsească în sine resurse pentru a-și depăși teama, pentru
a-și redobândi puterea și încrederea în sine, pentru a
controla efectele negative resimțite în urma agresiunii, să
învețe cum să acționeze astfel încât să nu mai ajungă în
situația de a fi victimizată. O poate ajuta să transforme
experiența dramatică prin care a trecut dintr-o traumă ce
pare să prevestească o viață chinuită, plină de suferință și
rușine, într-o sursă de dezvoltarea personală, de autodepășire.
Schema de mai jos prezintă cele mai frecvente alternative de
acțiune pe care le are o persoană care a fost supusă vreunei
forme de violență sexuală:
Circuitul victimei în sistemul administrativ-juridic
Persoana
agresată sexual

Unitate
medicală

Poliţie
Procuratură

Serviciul de
Medicină Legală

Îngrijiri medicale

Plângere penală

Certificat
medico-legal

D.G.A.S.P.C.

ONG-uri

În cazule în
care sunt
implicaţi copii

Servicii sociale
Servicii psihologice
Servicii juridice
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X. Contacte utile
SIBIU
 Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen - A.L.E.G
Sibiu, tel. 0369 801808,
0753 893531
CONSLIERE ONLINE
www.aleg-romania.eu
 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 2,
tel: 0269 232066
 Serviciul Județean de Medicină Legală Sibiu, Bd.
Corneliu Coposu, nr. 2-4, telefon: 0269 211583
 Asociaţia Femeilor din Sibiu – Centru pentru primire în
regim de urgenţă a victimelor violenţei în familie, tel.
0369 591082
MEDIAŞ
 Asociţia Casa de Femei Creştină Germană Estera,
Mediaş, tel. 0721 162093, 0269 831081
TÂRGU MUREŞ
 Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii –

Centrul de prevenire, monitorizare și combatere a

X. Contacte utile
violenței în familie Târgu Mureș, tel: 0265 211699, 0265
213512
 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Mureș, tel: 0265 211699, 0265 213512
 Serviciul de Medicină Legală Târgu Mureş, Str. Gh.
Marinescu -38, tel. 0265 215 240
BRAŞOV
 Biserica Reformată “Casa Speranței”- adăpost de Criză

Esther, tel. 0268 360470
 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Copilului Braşov, Telefon: 0268 417100
 Serviciul de Medicină Legală Braşov, Str. Dr. Victor Babeş

nr. 23, tel. 0268 415606

Harta serviciilor din România în domeniul violenţei în familie:
http://www.fundatiasensiblu.ro/harta-serviciilor-pentruvictimele-violentei-domestice/
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Conținutul acestei broșuri nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor
SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și
coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor broșurii.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene
accesați www.eeagrants.org. Proiect finanțat prin granturile
SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Material editat de Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen - A.L.E.G.
in cadrul proiectului "Corpul meu imi apartine - violenta sexuala in randul
tinerilor, constientizare si centru de consiliere”
Sibiu, August 2014

