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CDF A LANSAT GHIDUL DE BUNE PRACTICI PENTRU
ANGAJAȚII DIN SISTEMUL PENITENCIAR

A

dministrația Națională a Penitenciarelor din
Republica Moldova și Centrul de Drept al Femeilor au lansat marți, 19 noiembrie, Ghidul de
bune practici pentru angajații sistemului penitenciar. Evenimentul a avut loc la Ministerul Justiției
și a întrunit reprezentanți ai autorităților publice,
ai organizațiilor internaționale și societății civile.
”Astăzi discutăm despre una dintre cele mai
vulnerabile categorii de persoane, femeile în
detenție, care necesită o abordare diferită și
eforturi suplimentare pentru asigurarea procesului de resocializare. Am rămas plăcut surprins
de studiile de caz prezentate în ghid și aborda-

rea complexă a subiectelor ce vizează protecția
drepturilor și asistența femeilor private de libertate. Printr-un efort comun trebuie să ne asigurăm că deținuții sunt tratați cu demnitate și
că părăsind locul detenției sunt pregătiți să se
reintegreze în viața de după gratii”, a declarat
în cadrul evenimentului ministrul Justiției, Fadei
Nagacevschi.
Ghidul are drept scop consolidarea capacității de
răspuns al angajaților sistemului penitenciar la
nevoile speciale ale femeilor private de libertate
prin asigurarea respectării standardelor și practicilor internaționale, în special, a Regulilor de la

Bangkok, și, drept urmare, a drepturilor femeilor
în detenție.
Adam Amberg, Șef al Secției Cooperare pentru Dezvoltare din cadrul Ambasadei Suediei, a
ținut să mulțumească CDF pentru implicarea și
dedicația cu care promovează egalitatea de gen
si susține femeile vulnerabile. ”Acest ghid promovează valori universale precum echitate,
toleranță, demnitate și respect pentru drepturile omului. Sper ca acest ghid să devină o
sursă utilă de informare pentru angajații penitenciarelor”, a menționat reprezentantul
Ambasadei Suediei.
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P

rin lansarea acestui ghid se încheie o etapă
importantă de colaborare cu Penintenciarul
Nr. 7, Rusca, unde în perioada 2017-2019 au fost
realizate activități de consiliere juridică și psihologică, sesiuni de terapie prin artă, iar angajații
penitenciarului au beneficiat de instruiri specifice necesităților.
”Din păcate, deocamdată, sistemul de stat nu
poate acoperi întreaga asistență a anumitor categorii de persoane aflate în detenție, de aceea, implicarea organizațiilor neguvernamentale, ne ajută să îmbunătățim activitatea noastră.
Sper și îmi doresc ca această colaborare să
continue, să găsim puterea, răbdarea, dorința
și finanțarea necesară pentru a continua lucrul pe acest segment”, a declarat directoarea
Administrației Naționale a Penitenciarelor, Liuba
Jignea-Suveica.
Un studiu la nivel global arată că majoritatea femeilor ce ajung în detenție și sunt condamnate
pentru infracțiuni cu caracter violent, au legătu-

ră cu soții, concubinii sau partenerii lor de viață.
”Femeile aflate în detenție au reprezentat pentru
noi un grup de interes major, reieșind din faptul
că acolo există un istoric de abuz și am vrut să
analizăm legătura dintre istoricul de abuz, faptul
că sunt în detenție și felul in care detenția are
impact asupra stării lor psihologice și a bunăstării lor generale. Proiectul ne-a permis să abilităm
juridic femeile deținute, să le asigurăm acces la
informație despre drepturile lor dar și să le reprezentăm interesele în instanțe. Totodată, au fost
consiliate psihologic, ajutându-le să depășească
stresul detenției, să facilităm contactul cu copiii
și familiile, am organizat sesiuni de terapie prin
artă pentru a consolida încrederea între deținute
și de a le pregăti pentru eliberare și contactul cu
lumea exterioară. Un lucru extrem de important
a fost consolidarea capacitaților angajaților penitenciarului nr. 7, în partea ce ține de cunoașterea
standardelor și bunelor practici internaționale și
asigurarea unui răspuns eficient la nevoile speciale ale femeilor. In rezultatul acestor activități
am decis să elaborăm si un ghid care ar include

recomandări pentru angajații din penitenciare”,
a menționat Natalia Vilcu, directoare executiva
CDF.
Ghidul a fost elaborat în cadrul proiectului
„Sporirea accesului la justiție, asistență juridică și sprijin psihologic pentru femeile în
detenție”, susținut de Guvernul Suediei, și implementat de Centrul de Drept al Femeilor în
parteneriat cu ANP, Penitenciarul Nr. 7 și Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale în
perioada 2018-2019.
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EFORTURI COMUNE ÎN ALINIEREA LEGISLAȚIEI NAȚIONALE LA PREVEDERILE
CONVENȚIEI DE LA ISTANBUL ȘI APROPIEREA REPUBLICII MOLDOVA DE
RATIFICAREA CONVENȚIEI

Î

nalți oficiali și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale ce activează
în domeniul violenței în familie au discutat, pe 3 octombrie curent, în cadrul
unui eveniment organizat de Ambasada Franței la Chișinău, despre importanța
și necesitatea ratificării Convenției de la Istanbul.
În cadrul prezentărilor, Natalia Vîlcu, directoarea executivă CDF, a vorbit despre
provocări, limitări și soluții pentru îmbunătățirea cadrului legislativ la capitolul
violență în familie. A reiterat necesitatea asigurării unei intervenții eficiente în
cazuri de violență în familie și asigurarea schimbării percepției și stereotipurilor
față de acest fenomen și față de victimele violenței în familie.
Totodată, a fost subliniată importanța cooperării intersectoriale, abordare ce
este limitată la moment, dar care este decisivă în eradicarea violenței în familie.
Reprezentanții societății civile, prezenți la eveniment au lansat îndemnul către
actorii statali de a depune un efort coordonat și perseverent în vederea rati-

ficării Convenției de la Istanbul, document ce va oferi mai multă siguranță și
protecție victimelor violenței în familie.
Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu a dat asigurări că autoritățile Republicii Moldova sunt deschise pentru a ratifica cât
mai curând posibil Convenția de la Istanbul. „Drepturile femeilor și combaterea violenței împotriva femeilor ține în primul rând de modul cum vrem
noi să vedem funcționarea societății noastre. Noi ne dorim o societate europeană și acest lucru presupune relații interumane care corespund acestor
așteptări de corectitudine, respect reciproc și, evident, lipsă de violență în
aceste relații”.
Președinția franceză a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și-a stabilit
drept prioritate încurajarea țărilor pentru a ratifica Convenția de la Istanbul, cel
mai important instrument la nivel european în materie de prevenire a violenței
față de femei, protecția victimelor și condamnarea autorilor violenței sexuale.
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U

n grup interministerial, format din reprezentanți ai patru ministere: Ministerul
Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale s-au întrunit în �������������
ședințe������
bilunare, începând cu luna iulie, pentru a ajusta cadrul legislativ, care reglementează
domeniul violenței în familie, la prevederile Convenției de la Istanbul. Modificările
vor include o serie de amendamente la Codul civil și Codul de procedură civilă, Codul penal și Codul de procedură penală, Codul contravențional, Codul de executare,
Codul Familiei, Legea cu privire la prevenirea și combatarea violenței în familie, ș.a.
Ajustările propuse înseamnă o protecție mai bună a femeilor victime ale violenței
în familie și apropierea de standardele în domeniu.
Activitățile sunt susținute de UN Women în Moldova și fac parte din proiectul «Eliminarea violenței împotriva femeilor», implementat de CDF în perioada iunie 2018
- septembrie 2020.

CONSULTĂRILE SUB-REGIONALE „BEIJING+25” LA O NOUĂ ETAPĂ
DE PROMOVARE A DREPTURILOR FEMEILOR ȘI EGALITĂȚII DE GEN
adoptarea Declarației de la Beijing și a Platformei
de Acțiune privind consolidarea drepturilor
femeilor.

C

entrul de Drept al Femeilor a participat alături
de alți peste 100 de invitați din șapte țări –
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica
Moldova, România și Ucraina la Consultările subregionale „Beijing+25” pentru a discuta realizările
și acțiunile de urmat, după aproape 25 de ani de la

Consultările au avut loc pe 4 și 5 septembrie la
Chișinău și au reunit promotoare și promotori ai
drepturilor femeilor reprezentând societatea civilă
din țările Parteneriatului Estic și România, oficiali
și parteneri de dezvoltare într-un dialog deschis
axat pe soluții, bune practici, exemple inovatoare
pentru modul în care egalitatea de gen contribuie
esențial la dezvoltarea țărilor.
În urma consultării va fi elaborat un document
care va descrie realizările cheie, lacunele specifice
subregiunii și provocările ce au impact asupra implementării Declarației și a Platformei de acțiune

de la Beijing, precum și recomandări pentru state
și următoarele acțiuni.
În acest scop, participanții au lucrat în câte şase
grupuri în care au discutat despre violența împotriva femeilor, accesul la servicii publice, rolul massmedia în problemele egalității de gen, împuternicirea femeilor, buna guvernare, pace și securitate.
Declarația de la Beijing și Platforma de Acțiune adoptate, în 1995, în cadrul celei de-a patra Conferințe
Mondiale a Femeilor, sunt considerate unul dintre
cele mai vizionare parcursuri de dezvoltare pentru
femei și fete din întreaga lume. Atunci, 189 de țări
ale lumii, inclusiv Republica Moldova, s-au angajat
să combată stereotipurile de gen și să contribuie la
asigurarea egalității dintre femei și bărbați.
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AUDIENȚII INSTITUTULUI NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI CUNOSC MAI MULTE
DESPRE INTERVENȚIA PE CAZURILE DE VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE

Procurori și judecători din peste 23 raioane ale
țării au participat în perioada 26-27 septembrie
la seminarul – Practica judiciară privind examinarea cauzelor de violență în familie. Formatorii au
abordat fenomenul din perspectivă psihologică,
a legislației în domeniu, a modului de investigare
a cazurilor, jurisprudența CtEDO privind violența
în familie și nu în ultimul rând au fost analizate probleme ce apar la judecarea în instanță a
infracțiunilor de violență în familie. Participanții
au expus situații și viziuni din propria experiență,
au fost dezbătute și discutate alături de colegi noi
perspective și moduri de soluționare a cazurilor
de violență în familie.
Seminarele sunt organizate de CDF în colaborare cu Institutul Național al Justiției și susținerea Ambasadei
SUA în Moldova.
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CULTURA, TRADIȚIILE ȘI COOPERAREA MOLDO-AMERICANĂ SĂRBĂTORITE
ÎN CADRUL EVENIMENTULUI – ZILELE AMERICII
Pentru prima dată în acest an, la data de 6 septembrie,
Ambasada SUA a organizat împreună cu partenerii
locali – Zilele Americii, un eveniment ce și-a propus să
pună în valoare cultura, bucătăria, sportul american,
dar și proiectele susținute de SUA în Moldova.
Într-o atmosferă degajată și caldă, pe fundalul muzicii de jazz, chișinăuienii
au făcut cunoștință cu diversitatea activităților desfășurate de Ambasada
SUA în Moldova. În calitate de partener de implementare, CDF a prezentat
proiectele din domeniul justiției, a discutat cu vizitatorii despre fenomenul
violenței în familie, oferindu-le informații despre serviciile de care pot
beneficia în cadrul centrului. Ne-a bucurat faptul că tinerii erau interesați de
problematica violenței în familie și odată informați, reveneau cu prietenii la
cortul CDF pentru a continua discuțiile.
Celor mai bine informați și intuitivi vizitatori, care au putut răspunde la întrebări ce țin de formele de violență, stereotipuri și prejudecăți de gen, le-am
oferit premii simbol, care să le amintească că violența nu trebuie tolerată.
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PROIECTE DE IMPACT ȘI MAI PUȚINĂ VIOLENȚĂ ÎN VIAȚA FEMEILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA DATORITĂ PROGRAMULUI DE SUSȚINERE
DIN PARTEA SUEDIEI

Trei ani de proiecte cu impact pentru femeile
din Moldova, trei ani în care am reușit să contribuim la îmbunătățirea sistemului la capitolul legislație și protecție a victimelor violenței
în baza de gen și să fim alături de profesioniști
din sistemul judiciar, urmărire penală, poliție,
asistență socială, instituții medicale și medico-legale, oferindu-le instruiri de calitate. Împreună am organizat, pe tot parcursul anilor
2016-2019, activități de sensibilizare și schimbare de atitudine, activități de lobby, advocacy
și cercetare, fapt ce ne-a permis să creștem
frumos ca echipă și organizație.
Mulțumim Ambasadei Suediei
pentru susținere!

Foto credit: Ambasada Suediei
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CONFERINȚA WAVE: 25 DE ANI DE APĂRARE A DREPTURILOR FEMEII
CDF, alături de mai multe organizații din Moldova, ce activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței
în familie, a participat în perioada 7-9 octombrie, la Tallinn, la cea de-a 21-a conferință WAVE - „25 de ani de
apărare a drepturilor femeii: repere și viziuni pentru viitor”.
Întâlnirea a fost una aniversară, iar asta înseamnă o agendă amplă de discuții, totalizări și noi obiective.
”Conferința a marcat 25 de ani ai platformei. Împreună am celebrat progresele, dar am analizat și evoluțiile
negative în domeniul promovării drepturilor femeilor. Am putut urmări în mai multe țări din Europa un val
de rezistență față de drepturile femeilor și egalitatea de gen. În unele state au fost încercări de modificare
a legilor sau politicilor, care ar limita, în cele din urmă, drepturile dobândite de femei. Experiențele acestor
țări ne-au învățat să fim vigilenți, să ne consolidăm eforturile, să dăm dovadă de angajament, să promovăm
drepturile femeilor în mod constant, pentru că combaterea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor
şi a fetelor continuă să rămână o prioritate”, a precizat Eleonora Grosu, coordonatoare programe CDF.
În cele două zile de conferință, participantele au luat parte la panele de discuție și ateliere
�����������������������
de lucru dedicate luptei împotriva violenței sexuale, încurajarea tinerelor de a promova drepturile femeilor, identificarea specificului violenței în bază de gen în mediul online, bune practici de servicii medicale centrate pe
supraviețuitoare.
Foto credit: Natalia Rezneac
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ACTIVITATEA CDF ÎN CIFRE
În perioada 1 august – 31 octombrie CDF a oferit suport la 175 beneficiare.
 Asistență juridică primară: în 175 cazuri victimele au primit asistență juridică primară – inclusiv întocmirea cererilor, plângeri adresate organelor de drept sau
contestații împotriva deciziilor agentului constatator. Au fost eliberate 23 de ordonanțe de protecție.
 Asistență juridică calificată: în 24 de cazuri au fost desemnați avocați pentru a reprezenta interesele victimelor. Au fost înregistrate 16 cauze penale, 1 cauză
contravențională, 7 cauze civile: desfacere a căsătoriei, stabilirea domiciliului copiilor minori, încasarea pensiei de întreținere a copiilor minori.
 Asistență psihologică: 72 de victime au beneficiat de asistență psihologică individuală, inclusiv, a fost acordată asistență psihologică de lungă durată în 4 cazuri.
Au fost întocmite 38 rapoarte de evaluare psihologică.
 Asistență socială: 14 victime au beneficiat de asistență socială - consiliere socială și orientare profesională. În 3 cazuri a fost dispus plasamentul victimei in
centru de plasament.
PROFILUL SOCIAL AL BENEFICIARELOR:
După mediul de reședință: 139 victime provin din
mediu urban și 36 din mediu rural. Majoritatea
au domiciliul stabilit în mun. Chișinău, însă s-au
adresat și persoane din raioanele: Anenii Noi,
Călărași, Cantemir, Cimișlia, Drochia, Edineț,
Fălești, Hîncești, Orhei, Soroca, Ștefan-Vodă, Ungheni, Tirapsol, Vulcănești.
Vârsta: cele mai multe victime ale violenței în
familie au între 25-34 de ani (55 femei), urmate
de beneficiarele de 35-44 de ani (40 femei) și cele
cu vârsta cuprinsă între 18-24 de ani (13 cazuri).
De asemenea au fost înregistrate victime cu vârsta
cuprinsă între 0-17 ani (10 cazuri), 45-54 ani (17
femei), 55-64 ani (19 femei) și 65+ ani (21 femei).
Nivelul de studii: 122 victime au studii medii (inclusiv medii incomplete sau medii de specialitate),
iar alte 43 au studii superioare.
Statutul ocupațional: 58 femei au statut de șomer,
13 au activitatea de muncă suspendată pe motivul

Asistență
juridică
primară

Asistență
juridică
calificată

Asistență
psihologică

Asistență
socială

175

24

72

14

cazuri

cazuri

victime

victime

concediului de îngrijire a copilului. Totodată, au fost înregistrate 60 de victime care sunt încadrate în câmpul
muncii. 103 femei sunt mame și au grijă de copiii lor minori.
Relația victimei cu agresorul: 140 cazuri înregistrate unde victima are statut de concubină/fostă concubină/
soție/ fostă soție. Violența între rude constatată în 5 cazuri unde victima are statut de părinte mamă/ tată,
8 cazuri unde victima are statut de fiu/fiică, 1 caz unde victima are statut de soră. Violență între afini: 1 caz
unde victima are statut de noră, 4 cazuri unde victima are statut de soacră. În 14 cazuri, victimele nu sunt
rude cu agresorii.
Victimele s-au adresat la CDF fiind îndrumate de către ofițeri de poliție, asistenți sociali, avocați, psihologi, centre maternale, alte organizații ce activează în domeniu, foste beneficiare ale CDF sau prin
intermediul poștei electronice.
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COȘMARUL UNEI BĂTRÂNE DE 91 ANI, SUPUSĂ VIOLENȚEI SEXUALE,
A LUAT SFÂRȘIT. AGRESORII ȘI-AU PRIMIT SENTINȚA
Era o seară liniștită de vară. Liniștea se așezase și
peste casa Mariei, care pe la ora 22:00 a terminat
de gospodărit prin curte, a închis ușa de la casă la
cârlig și se pregătea pentru somn. Stătea întinsă în
pat, când dintr-o dată auzi un zgomot puternic, de
parcă cineva alerga prin casă. A crezut că a venit
vreo rudă, însă în câteva secunde, infractorul a dat
buzna peste ea. A apucat-o de îmbrăcămintea de la
piept și o întreba unde sunt banii. Lovind-o peste
față, a amenințat-o că o taie cu cuțitul. Banii erau în
hambar, dar n-a apucat să zică ceva. În timp ce era
ținută cu perna peste față, a simțit o durere acuta
în zona anală. La scurt timp după asta și-a pierdut
cunoștința. Cât timp femeia era în stare de leșin,
cei doi infractori, pentru că între timp se alăturase
încă un bărbat, au început a căuta bani prin dulap,
printre haine, prin toată casa. Au reușit să fure 10
mii lei, bani pe care bătrâna îi strângea grămăjoară
pentru înmormântare. Când s-a trezit, simțea că o
doare tot corpul, nu avea puteri să strige la vecini
sau să cheme pe cineva.
În ziua următoare a povestit cele întâmplate
unei vecine și au alertat politia. Agresorii, dintre
care unul era minor, aveau totul planificat din

timp. Cunoșteau că Maria, în vârstă de 91 ani
locuiește singură și este lipsită de protecție.
După evenimentul de coșmar, din cauza vârstei
înaintate și a problemelor de sănătate, starea
de vulnerabilitate se accentua zilnic. Procurorul
a solicitat implicarea echipei CDF în momentul
în care a înțeles că victima întimpină dificultăți

in a se prezenta în ședințele de judecată pentru a fi audiată și a-și apără drepturile. Deși,
potrivit legii, partea vătămată este obligată să
fie audiată în instanță de judecată referitor la
circumstanțele cauzei, totuși acest caz a fost o
excepție procedurală.

Astfel, pentru asigurarea accesului la justiție a bătrânei, CDF a desemnat un
avocat care a reprezentat drepturile și interesele victimei în acest caz grav de
violență sexuală. In urma evaluării psihologice, am reușit să probăm faptul că
prezenta în instanță a victimei va avea ca efect revictimizarea acesteia iar starea
de sănătate a bătrânei se va agrava.
Chiar dacă după evenimentul din vară, femeia a trecut să locuiască cu fiul ei,
frica de a rămâne singură o paraliza. Dintr-un sentiment de rușine, îndurerare,
nesiguranță, femeia evita să povestească ce i s-a întâmplat. I se părea ireal. Asta
o făcea să se izoleze, să evite discuțiile cu cei apropiați, nu se mai implica în
activități ce-i plăceau anterior. Ca să depășească aceste stări, femeia a beneficiat și de consiliere psihologică.
Într-un final, abuzatorii au fost condamnați la zece ani de închisoare. Cauza a
fost conexată cu un alt caz de viol, pe care agresorii l-au comis anterior.

CINE SUNTEM NOI?
Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare
- CDF) este o organizație nonguvernamentală înregistrată în anul 2009.
Scopul CDF este de a asigura drepturile femeilor din perspectiva de gen,
atât în timpul procesului de elaborare, cât și de aplicare a legii. CDF
desfășoară activități de prevenire și combatere a violenței în familie,
acordă asistență directă juridică și psihologică vicitmelor violenței în
familie. CDF pledează pentru statutul egal între femei și bărbați în viața
publică și privată și este un partener credibil al guvernului și societății
civile și participă la elaborarea politicilor publice.
CDF asigură Secretariatul Coaliției Naționale ”Viața fără Violență în
Familie(în continuare Coaliția Națională). Coaliția Națională cuprinde
18 organizații non-guvernamentale și instituții publice care activează în
domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie și față de femei.
PARTENERI:
Guvernul
Republicii Moldova
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