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Instruim monitori pentru o mai bună
funcţionare a instanţelor de judecată

În premieră pentru societatea civilă, Centrul de Drept al Femeilor a
desfăşurat în perioada 30 ianuarie –
01 februarie curent, un training de
instruire a persoanelor ce vor monitoriza şi documenta modul în care
au loc şedinţele de judecată pe cauze
de violenţă în familie şi trafic de persoane.
Trainingul a început prin prezentarea aspectelor teoretice şi a noţiu-

nilor de bază cu privire la violenţa în
familie şi traficul de fiinţe umane şi
a continuat cu analiza unor cazuri,
situaţii concrete ce pot fi întâlnite în
instanţele de judecată.
Cele mai bune practici în domeniu, au fost expuse de expertele
internaţionale Cheryl Thomas, fondatoarea Global Rights for Women
şi Amy Lauricell, consilier juridic în
cadrul aceleeaşi organizaţii. Partici-

pantii au putut afla din prima sursă
care este practica SUA în procesul
de monitorizare a instanţelor de judecată şi ce înseamnă răspuns eficient al sistemului în procesele în care
se examinează cazuri de violenţă în
familie şi trafic de persoane, astfel
încât să-l putem numi transparent şi
democratic.
Monitorizarea instanţelor de judecată va dura aproximativ nouă
luni, iar constatările şi recomandările experţilor vor fi compilate şi incluse într-un raport, pe care CDF intenţionează să-l lanseze la sfârşit de an.
Proiectul de Monitorizare a Instanţelor de Judecată în Republica
Moldova este susţinut de Ambasada
Statelor Unite ale Americii.

Participanţii despre
training:
“În sesiunile de formare am înţeles cât de gravă este problema violenţei în familie. Datele statistice
prezentate nu te pot lăsa indiferent,
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iar acest proiect ne oferă ocazia să
participăm în activităţi ce pot îmbunătăţi eficienţa instanţelor de judecată. Este un exerciţiu bine gândit, ce
include atât aspecte teoretice, cât şi
jocuri de rol. Participarea noastră în
training înseamnă că societăţii civile, inclusiv juriştilor, îi pasă. Toţi ne
dorim o justiţie veritabilă“. Mariana
Sargarovschi, consilier juridic şi cadru didactic USM.
«Este un training util pentru
că am avut ocazia să aflăm despre
practicile internaţionale în materie
de monitorizare. Putem învaţa din
greşelile altora şi face noi mai bine.
O să-mi fie interesant să văd, să observ şi să fixez cum se comportă fiecare actor, ce trebuia să facă, cum
au fost respectate drepturile fiecărei
părţi. Îmi doresc să fie un exerciţiu
în urma căruia vom putea îmbunătăţi inclusiv şi legislaţia”. Rodica Savciuc, participantă la training.
“Nivelul de pregătire al trainingului este foarte bun. Implică probleme practice, se face trimitere la
legislaţie, la probleme cu care se confruntă actorii din sistemul justiţiei”.
Ion Lunca, participant la training.

Impresiile expertelor
internaţionale
Cheryl Thomas, fondatoarea
Global Rights for Women
“Noi am înfiinţat în 1992, în Minnesota, prima organizaţie non-guvernamentală din SUA, ce s-a specializat pe monitorizarea instanţelor
de judecată. Similar cu ce facem
acum în Moldova, am avut grijă să
instruim persoane ce urmau să asiste
la procesele de judecată. Au fost sute
de monitori ce mergeau în instanţele
de judecată să observe modul în care
decurg şedinţele, unii făceau acest
lucru în bază de voluntariat. Identificam lacunele dar şi bunele practici
de răspuns ale sistemului la cazurile
de violenţă, atât în dosare penale cât
şi civile. Violenţa este într-adevar o
problemă universală iar uneori sistemul întâmpină provocări în a acţiona eficient în cazurile de violenţa
unde sunt implicaţi partenerii intimi
sau în cazuri de violenţă sexuală. Încercăm să identificăm părţile în care
sistemul ar putea să reacţioneze mai
bine, venim cu recomandări de îmbunătăţire şi lucrăm împreună, nu
împotriva sistemului. Este important să monitorizăm instanţele de
judecată pentru a ne asigura că lucrurile funcţionează transparent, că
sistemul justiţiei este responsabil în

faţa cetăţenilor şi că nu actionează
separat de interesul acestuia.”
Amy Lauricell, consilier juridic,
Global Rights for Women
“Acest training şi-a propus să
ofere informaţie detaliată şi utilă
viitorilor monitori ai instanţelor de
judecată. Participanţii sunt foarte
bine pregătiţi, sunt implicaţi, dedicaţi, bine informaţi şi înţeleg rapid
nuanţele acestui proces. Un monitor
trebuie să fie, de asemenea, obiectiv, integru, să nu întrerupă şedinţa
de judecată, dar să înveţe din ceea
ce vede. Să fie suficient de vigilent
şi perspicace pentru a documenta ceea ce poate fi îmbunătăţit, care
sunt lacunele sistemului ce pot afecta procesul de judecată. Ei nu monitorizează cum este tratată victima,
ci cum sunt respectate drepturile şi
procedurilor ambelor părţi. Am fost
şi eu monitor în perioada studenţiei.
Lucrurile pe care le-am învăţat şi leam observat în instanţele de judecată nu se învaţă din carţi. Observaţiile
mi-au fost apoi utile în activitatea
mea de avocat. Ştiam cum mai bine
să-mi apăr clienta, ştiam cum trebuie să o pregătesc pentru un proces de
judecată. »
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Organizații din domeniul violenţei în familie au supus
consultărilor publice Strategia națională de prevenire și
combatere a violenței față de femei și a violenței în familie
sultare şi dorim să testăm opiniile,
să înţelegem dacă mergem în aceeaşi
direcţie. Imediat ce vom identifica recomandările venite din partea
tuturor participanţilor, vom putea
estima şi costurile de implementare pentru fiecare acţiune în parte”,
a precizat Angelina Zaporojan-Pîrgari, preşedinta Centrului de Drept
al Femeilor.

Reprezentanți ai societății civile,
ai Ministerului Muncii, Protecției
Sociale şi Familiei, alături de comunitatea internațională şi supraviețuitoarele violenţei în familie au participat la consultări publice cu privire
la Strategia națională de prevenire și
combatere a violenței față de femei
și a violenței în familie pe perioada
2017-2022.
Pe parcursul celor două zile de
discuții au fost analizați patru piloni
de baza ai Strategiei: Protecție, Prevenire, Urmărirea în justiție şi Politici integrate. Acestea fiind reperele
conceptuale ale Convenției de la Istanbul, document ce urmează să fie
ratificat în scurt timp şi de Republica
Moldova.
“Acest exerciţiu este o primă încercare a Guvernului de a aborda

strategic fenomenul violenţei împotriva femeilor şi a violenţei în familie. Aşteptările sunt mari, dar trebuie
să fim realişti şi să punctăm pas cu
pas acţiunile noastre”, a menţionat
Lilia Pascal, Șefa Direcției
politici de asigurare a egalității între femei și bărbați
din cadrul Ministerului
Muncii, Protecției Sociale
și a Familiei.
În grupuri de lucru a
fost analizat planul de acţiuni şi măsurile propuse pentru îmbunătăţirea
răspunsului sistemului la
actele de violenţă. Scopul
final fiind de a formula o
serie de recomandări ce va îmbunătăţi varianta iniţială a Strategiei.
“Suntem la primul proces de con-

În aceeaşi ordine de idei, Eduard Mihalaș, Analist de Programe
Populație, Dezvoltare & Gender în
cadrul UNFPA Moldova, a punctat
că “stereotipurile pot fi combătute
doar prin acţiuni de lungă durată şi
cu implicarea tuturor ministerelor
de resort. Pe lângă Ministerul Muncii, un rol cheie îl are şi Ministerul

Educaţiei, deoarece trebuie să ajutăm copiii încă din şcoală să înţeleagă importanţa unui comportament
non-violent.”
Strategia reprezintă viziunea sistemică asupra modului de reformare
a domeniului și asigură implementarea noilor amendamente propuse
în contextul armonizării legislației
naționale la Convenția de la Istanbul. De menţionat că necesitatea
elaborării acestui document reiese
și din ultimele recomandări adresate
în anul 2016 Guvernului Republicii
Moldova, în baza Raportului Periodic Universal în domeniul drepturilor omului.
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Bunele practici de activitate ale Centrului de Drept
al Femeilor au fost prezentate la nivel internaţional
Experienţa Centrului de Drept al
Femeilor în facilitarea accesului femeilor la justiție, dar şi principalele
bariere întâmpinate în cadrul sistemului au fost prezentate de Angelina
Zaporojan-Pîrgari, preşedinta CDF
în cadrul conferinţei internaţionale
"Îmbunătăţirea accesului femeilor la
justiție în țările Parteneriatului Estic", ce s-a desfăşurat în luna februarie la Strasbourg.
În sesiunea plenară a fost prezentat şi discutat rolul pe care îl au organizațiile pentru drepturile femeilor
din Moldova în îmbunătățirea accesului la justiție al femeilor victime
ale violenței. Totodoată a fost punctat rolul profesioniştilor din domeniul legal în îmbunătăţirea accesului
femeilor la justiţie şi enumărate necesităţile de instruire specifice pentru aceşti profesionişti.
Activitatea Centrului de Drept al
Femeilor este oferit drept exemplu la
capitolul:
• instruirea specialiştilor din do-

meniul justiţiei dar şi a echipelor
multidisciplinare;
• organizarea trainigurilor privind
răspunsul eficient în cazuri de violenţă în familie din partea poliţiei, dar şi a justiţiei;
• monitorizarea modului în care
sunt făcute intervenţiile poliţiei
şi elaborarea instrumentelor de
identificare a riscurilor la care
sunt expuse victimele;

• asigurarea accesului la justiţie;
• intervenţia holistică în cazurile
femeilor supuse violenţei în familie
Comisia pentru egalitate de gen
a Consiliului Europei, a inclus aceste activităţi într-o compilaţie a celor
mai bune practici de reducere a obstacolelor şi de facilitare a accesului
femeilor la justiţie, activităţi ce sunt
implementate de statele membre.

A intrat în vigoare Ordinul de restricţie
de urgenţă
Recent au intrat în vigoare Instructiunile metodice privind intervenţia Poliţiei în prevenirea şi
combaterea cazurilor de violenţă în
familie. Aceasta înseamnă că poliţia,
odată sesizată de victima violenţei
în familie, poate interveni imediat
şi exclude abuzatorul din domiciliul comun. Instrucţiunile includ şi
descrierea detaliată a procedurii de
eliberare a ordinului de restricţie
de urgenţă în cazurile de violenţă
în familie, mecanismul de evaluare
a riscului în cazurile de violenţă în
familie şi supravegherea executării
ordinului de restricţie de urgenţă.
Instituirea ordinului de restricţie de
urgenţă oferă mai multă protecţie

victimelor abuzului, deoarece până
acum, ele erau nevoite să aştepte zile

şi chiar săptămâni până era eliberată
ordinul de restricţie.
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Ne-am solidarizat prin dans pentru a spune NU
exploatării şi violenţei asupra femeilor

Anul acesta, pentru prima dată,
Republica Moldova a participat în
Campania One Billion Rising, cea
mai amplă acțiune în masă din lume
îndreptată împotriva violenței asupra femeilor.

bri ai Coaliţiei Naţionale “Viaţă fără
Violenţă în Familie” şi a dansat pentru a-şi exprima protestul împotriva
tuturor formelor de violență. Am
dansat, împreună, cu speranță, pentru o lume şi o viaţă fără violență.

Echipa Centrului de Drept al Femeilor a fost alături de ceilalţi mem-

Folosind arta ca un instrument
puternic de rezistență și protest, par-

ticipanţii la eveniment, printre care
s-au numărat angajaţi ai Inspectoratului General de Poliţie, reprezentanţi ai comunităţii internaţionale,
mass-media, voluntari şi susţinători
ai cauzei, au lăsat la o parte steriotipurile şi în ritm de dans au exprimat
libertatea şi bucuria de a face parte
dintr-o societate în care eşti susţinut,
căreia îi pasă, în care violența va deveni de neconceput.
Coaliţia Naţională “Viaţă fără Violenţă în Familie”
a organizat acest eveniment
cu scopul de a trage un semnal de alarmă în privinţa exploatării şi violenţei la care
sunt supuse femeile din întreaga lume.
Chiar dacă suntem în
secolul XXI, statistica ne
spune ca 1 din 3 femei de
pe planetă este bătută sau
violată în timpul vieții sale.
Având în vedere că populația mondială este de cca
7 miliarde, reiese că au de
suferit peste un miliard de
femei și fete.
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Asistenţa Centrul de Drept al Femeilor oferită
victimelor violenţei în familie
În perioada ianuarie-martie
2017, CDF a oferit asistență juridică
și psihologică la 99 femei, victime
ale violenței în familie. Echipa Centrului a intervenit prin a oferi suport
în procesul de obținere a ordonanței
de protecție, reprezentare în cauze
civile și penale ale victimelor.
În 91 de cauze a fost constatată
violența fizică, în 99 de cauze a fost
constatata violența psihologica, 45violenţa economică și în 6 cauze violența sexuală. Majoritatea femeilor
care s-au adresat la CDF au o vârsta
cuprinsă între 25-44 ani. Agresorii
fiind în 90% din situaţii, concubinii,
soții sau foștii soți. Deși un procentaj
mic, totuși alarmant crește numărul
copiilor ce-şi agresează părinţii, alături de care locuiesc.

Asistenţă acordată:
●● În 77 de cazuri s-a intervenit cu asistenţă juridică primară: întocmirea cererilor privind aplicarea măsurilor de protecție, întocmirea cererilor privind desfacerea căsătoriei, cereri privind repararea
prejudiciului moral și material cauzat în urma infracțiunilor etc.;
●●

Au fost obținute 14 ordonanțe de protecție ;

●● 22 de victime beneficiază în continuare de asistenţă juridică calificată, fiindu-le reprezentate interesele în cadrul proceselor penale
sau civile de către avocații CDF ;
●● 46 de victime au beneficiat de consiliere psihologică pentru reabilitare, iar 10 victime ale violenței în familie au fost incluse în grupul de suport privind depășirea perioadei de criză ;
Victimele s-au adresat la CDF
fiind îndrumate de către Judecătorii, Inspectorate de Poliție, avocați,
psihologi, Centrele Maternale, Casa

Mărioarei, precum și la recomandarea cunoștințelor, fostelor beneficiare a CDF-ului sau prin internet.

A fost aprobat Ghidul specialiştilor în sistemul de
sănătate privind intervenţia eficientă în cazurile de
violenţă împotriva femeilor

ă
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GHID
pentru specialiştii din sistemul de sănătate
privind intervenția eﬁcientă în cazurile
de violenţă împotriva femeilor

Ministerul Sănătăţii (MS)
a aprobat prin Hotărâre de
Guvern, Ghidul specialiştilor
în sistemul de sănătate privind intervenţia eficientă în
cazurile de violenţă împotriva
femeilor. Ghidul, elaborat de
Centrul de Drept al Femeilor
în parteneriat cu MS conţine
atât repere teoretice cât şi aspecte practice de intervenţie a
lucrătorilor medicali în soluţionarea cazurilor de violenţă
în bază de gen.
Raţionamentul elaborării
acestui ghid este că femeile
supuse abuzului deseori se
adresează pentru îngrijire medicală chiar dacă nu dezvăluie
agresiunea sau alte acte de violenţă. Studiile arată că femeile ar avea mai mare încredere

în lucrătorii medicali şi ar fi dispuse să vorbească despre actul
de agresiune. În acest sens cadrele medicale sunt în postură
unică de a interveni, de a oferi
îngrijri medicale, informaţii vitale şi suport adecvat în situaţii
critice.
Ghidul urmăreşte să prezinte într-o manieră accesibilă
informaţii pentru o mai bună
înţelegere a naturii şi dinamiciii violenţei în bază de gen, de
a spori gradul de conştientizare
a cadrelor medicale referitor la
intervenţia promptă şi specifică
fiecarui caz în parte.
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Instruiri pentru o intervenţie multisectorială mai
eficientă în cazurile de violenţă în familie

La 16 februarie curent, Centrul
de Drept al Femeilor a organizat
pentru politiştii şi asistenţii sociali
din raionul Ialoveni un seminar de
instruire privind cele mai bune practici de răspuns la cazurile de violență
în familie. A fost discutat modul de
intervenţie al poliţiei în contextul
noilor modificări legislative şi analizată colaborarea eficientă a poliţiei
cu asistenţii sociali. De asemenea,
participanţii au discutat pe marginea
unor cazuri de violenţă în familie şi
s-au expus în privinţa acţiunilor ce
trebuie întreprinse pentru a ajuta
victima.

centrate să ajutăm victima, să o ghidăm spre soluţii. Dacă a apelat la noi
deja e un lucru mare şi e de datoria
noastră să-i oferim suport. Cu greu
găseşti familii în care nu este violenţă
în familie, iar uneori involuntar suntem martori ai abuzului. Împreună
putem fi mai eficienţi, putem vedea
lacunele sistemului şi remodela actele legislative. Este important să ieşim
de aici informaţi, să putem replica
modelul de intervenţie din Ialoveni
şi în alte localităţi”, a menţionat în
deschiderea seminarului, domnul
Anatolie Dimitriu, președintele raionului Ialoveni.

„Eforturile noastre trebuie sa fie

Totdată, Angelina Zaporojan-Pîr-

gari, preşedinta Centrului de Drept
al Femeilor, a precizat că fiecăre actor
ce intervine în cazurile de violenţă în
familie, are un rol cheie. „Violenţa nu
dispare de la sine, eforturile noastre trebuie orientate spre prevenire.
Şoala are un rol important, poliţia,
asistenţii sociali, medicii, toţi pot
preveni cazurile în care ar fi putut fi
prea târziu. Este de datoria fiecăruia
dintre noi să intervină pentru a opri
violenţa”.
Având în vedere, că au fost identificate mai multe necesităţi de instruire, Centrul de Drept al Femeilor va reveni, la Ialoveni, în viitorul
apropiat, cu noi seminare.

10 |

WWW.CDF.MD | CENTRUL DE DREPT AL FEMEILOR

Moldova a semnat Convenţia Consiliului
Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei
împotriva femeilor şi a violenţei in familie
gatorii pentru ţara noastră.
Guvernele care au ratificat Convenţia se obligă să asigure servicii
pentru protejarea victimelor și a
copiilor acestora, precum oferirea
refugiului, a liniilor fierbinți operaționale nonstop, consilierea juridică
și asistența medicală, crearea unui
mecanism pentru asigurarea compensațiilor victimelor violenței în
familie.

Republica Moldova a semnat la 6
februarie 2017, la Strasbourg, Convenţia Consiliului Europei privind
prevenirea şi combaterea violenţei

împotriva femeilor şi a violenţei în
familie. După ce Convenţia va fi ratificată şi va intra în vigoare, prevederile acestui document devin obli-

Convenţia de la Istanbul este primul document obligatoriu juridic la
nivel european pentru prevenirea,
investigarea și pedepsirea actelor de
violență împotriva femeilor și violenței domestice. Republica Moldova devine cel de-al 44-lea stat semnatar al tratatului.

Centrul de Drept al Femeilor a fost inclus în lista
beneficiarilor de 2%
În perioada ianuarie-aprilie 2017,
persoanele fizice ce achită impozit
pe venit vor putea direcţiona 2% din
impozitul achitat la stat, unei organizaţii non-guvernamentale, ce desfăşoară activităţi de utilitate publică şi
contribuie la schimbarea comunităţii sau a societăţii per ansamblu.
Pentru a direcţiona 2% din suma
impozitului său pe venitul calculat
și achitat la buget pentru anul 2016,
persoana fizică trebuie să urmeze
următorii paşi:
1. să achite obligațiile privind impozitul pe venit în termen (30
aprilie), în cazul în care există
obligația spre plată;
2. să prezinte organului fiscal Declaraţia cu privire la impozitul pe
venit nu mai tîrziu de 30 aprilie
2017;

3. să aleagă un singur benificiar din
Lista beneficiarilor desemnării
procentuale care este publică pe
site-ul Ministerului Justiției;
4. să noteze Numărul de identificare de stat (IDNO) al beneficiarului ales;
5. să completeze Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul
pe venit;
6. În compartimentul ,,Desemnarea
procentuală” să introducă Codul

fiscal (IDNO) al beneficiarului
ales;
Centrul de Drept al Femeilor este
înregistrat la Ministerul Justiţiei în
lista beneficiarilor celor 2% cu numărul 396 şi poate beneficia de contribuţia dvs pentru a-şi continua activitatea de susţinere şi suport a femeilor
victime ale violenţei în familie, prin
a oferi servicii juridice şi psihologice, iar în unele cazuri şi de realibitare
economică a beneficiarelor sale.
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Violenţa în familie şi femeile din penitenciarul de la
Rusca: Trecut, Prezent şi Viitor
„Eu nu am avut căldură de tată,
eu nu am știut ce-i căldura de tată,
eu am avut o mămică, pe care o am
și acum... (plânge). Într-adevăr, este
dureros. Eu la 14 ani m-am căsătorit și la 15 ani am născut-o pe fiica
mea. Tată-l meu a băut, o bătea pe
mămica, dacă noi ne culcam, ne culcam îmbrăcați și cu încălțămintea
lângă pat... Pe frig fugeam și unde
nimeream, acolo ne culcam și noi,
am dormit și în remorca tractorului,
în gogoneața de la porc... cu fetița
mea în brațe, când am dormit acolo, îmi aduc aminte, mama venea cu
o farfurie cu borș ca să mâncăm, pe
ascuns, eram eu cu fetița mea. Tata
a prins-o și a bătut-o... noi mergeam
pe la oameni cu lucrul ca să avem ce
mânca, ca să ne dea unde să dormim
și noi la cald... Nu a fost om... nu găsesc cuvinte să vorbesc despre el, eu
vreau să vorbesc ceva de bine despre
el, caut, dar nu găsesc... E tatăl meu..
Era alcoolic?”
„Da. Aducea femei străine în
casă, se culca cu dânsele, pe mama
o bătea. Mie îmi spunea (despre

fiică) – Ia-ți țincul și du-te de aici
(cuvinte murdare). Aveam casă pe
pământ, era cam păcătoșică, i-a dat
fetiței mele cu piciorul – de-a ajuns
în mijlocul ogrăzii... o fetiță de un an
și jumătate, să-i dea cu piciorul.”
Sunt mărturii ale femeilor din penitenciarul de la Rusca, incluse în cel
mai recent studiu antopologic al Misiunii Norvegiene de Experţi pentru
Promovarea Supremaţiei Legii în
Moldova (NORLAM), lansat în luna
martie curent. Studiul ne prezintă o
scurtă incursiune în trecutul deţinutelor, constatând că aproape 50% din
femei au fost supuse violenţei înainte
de a fi condamnate. Abuzurile fizice,
verbale, sexuale veneau în mare parte din partea tatălui în perioada copilariei şi în adolescenţă, iar mai târziu, soţul sau chiar cuncubinul era
cel care aplica violenţa asupra lor.
Analiza datelor, a demonstrat
faptul că din cele 129 de femei supuse violenței domestice, 109 au fost
condamnate pentru infracțiuni cu
caracter violent săvârșite fie împotri-

va soților/ concubinilor, fie împotriva unuia dintre părinți, fie împotriva
unei alte persoane. În cadrul interviurilor femeile relatează că în urma
actelor de violență au suferit o serie
de traume fizice cum ar fi vânătăi,
răni, oase frânte, traumatisme craniene, pierderi de sarcină, etc. Din
punct de vedere emoțional și psihologic, cele resimțite de victimă se
manifestă prin stări depresive, anxietate, fobii, stres post-traumatic.
Centrul de Drept al Femeilor,
pe parcursul anului 2017 va implementa un proiect pentru femeile din
penitenciar, oferindu-le suportul juridic şi psihologic de care au nevoie.
Proiectul este susţinut de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare.

Victimă a violenţei în familie, discriminată pe
criteriu de gen
Consiliul pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurării
Egalităţii a emis o decizie prin care
stabilește o prezumție a discriminării
pe criteriu de gen şi statut matrimonial de mamă solitară la protecție egală
din partea legii. Este vorba despre o
decizie emisă pe cazul Ninei Mîndru,
beneficiara Centrului de Drept al
Femeilor, care deşi era maltratată de
concubin, nu a fost protejată de organele competente, nici ea şi nici copiii.
CDF i-a acordat suport juridic şi
a reuşit să dovedească că «Statutul
matrimonial de mamă solitară și imposibilitatea de a riposta în fața violențelor din partea fostului concubin,
neconsecvența acțiunilor de protecție

luate de către autoritățile competențe,
au determinat excluderea petiționarei, victimă a violenței în familie, de
la protecție efectivă».
Totodată, s-a constatat că atât
acţiunile sau mai bine zis inacţiunile Inspectoratul de Poliție Rezina, a
procurorului, a asistentei sociale, reprezintă discriminare pe criteriu de
gen la protecție egală din partea legii
şi discriminare pe criteriu de statut
matrimonial de mamă solitară.
Inacțiunile organelor competente
prin prisma Legii cu privire la asigurarea egalității, atestă că prin evitarea
atragerii la răspundere penale a agresorului s-a creat o atmosferă de toleranță pentru acţiunile acestuia și un

imbold indirect pentru aplicarea repetată a violenței, ceea ce a cauzat petiționarei un sentiment de discriminare. Consiliul subliniază că nu este
asigurată o protecție egală din partea
legii, atunci când sistemul se axează
mai mult pe respectarea drepturilor suspecţilor, acuzaţi de comiterea
actelor de violență în familie și mai
puţin pe asigurarea efectivă a drepturilor victimelor, încurajând astfel
agresorii la repetarea acestora.
Decizia Consiliului pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi
Asigurării Egalităţii o puteţi accesa la
următorul link: https://www.egalitate.
md/media/files/files/draft_decizie_constatare_498_2016_expediat_3737888.pdf
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NOUTĂȚI PE SCURT
***

De asemenea, a fost iniţiată o frumoasă colaborare cu unul dintre cele
mai populare portaluri destinate grupului nostru ţintă şi anume Mama.md,
unde avem posibilitatea de a plasa informaţie utilă victimelor violenţei în
familie dar şi istorii ce succes în care
Centrul de Drept al Femeilor a intervenit cu maximă eficienţă. Să sperăm
că aceste colaborări ne vor permite să
fim şi mai aproape de beneficiarele noastre şi să le acordăm ajutor de care au
nevoie.

În acest an ne-am propus să ajungă
informaţia despre activitatea Centrului de Drept al Femeilor la un număr
cât mai mare de persoane ce ar putea
avea nevoie de susţinerea organizaţiei
noastre. În acest scop am iniţiat colaborari cu Proiectul Novateca, cu ajutorul cărora vom reuşi să distribuim
în peste 1040 biblioteci publice din întreaga ţara, o serie de materiale informative cu privire la violenţa în familie
şi ghiduri destinate specialiştilor pentru a preveni şi de a interveni eficient
în cazurile de abuz in familie.

unei întâlniri organizate de Direcţia
pentru Protecţia Copilului din sectorul Ciocana. De asemenea, a fost discutată perspectiva unei colaborari ulterioare prin organizarea sesiunilor de
instruire pentru specialiştii ce intervin
în cazurile de violenţă în familie.

***

***

***

Centrul de Drept al Femeilor şi-a
împărtaşit experienţa de lucru cu victimele violenţei în familie în cadrul

Nimic nu motivează mai mult decât
gândul că muncă ta poate schimba în
bine viaţă unui om. Astfel de scrisori,
ne determina să fim şi mai determinaţi în munca pe care o facem, să lucrăm cu aceeaşi dedicatie, zi de zi,
pentru a ajuta femeile supuse abuzului în familie.

ȘTIRI INTERNAȚIONALE
Manifest Global al Femeilor pentru
promovarea egalităţii de gen

"Drepturile femeilor sunt drepturile omului şi drepturile omului
sunt drepturile femeilor" – aşa începe manifestul Marşului Global al
Femeilor, acţiune desfăşurată în Statele Unite și în alte 66 de țări, printre
care Polonia, Cehia, Spania, Marea
Britanie, Franţa, Norvegia, Ungaria și
Arabia Saudită.
Peste un million de oameni s-au
alaturat acţiunii de protest şi au scandat pentru respectarea drepturilor
omului, au îndemnat la toleranță

pentru minorități, au pledat pentru
accesul la contracepție și apărarea
planning-ului familial, pentru protecția mediului inconjurator şi primirea refugiaților.
Mișcarea este o reacţie la retorica
lui Donald Trump, care în campania
electorală a făcut o serie de remarci
jignitoare la adresa femeilor, a imigranților și a persoanelor cu disabilități și în care multe minorități s-au
simțit insultate și amenințate.
Lipsesc acţiunile de stopare a femicidului
În ajunul zilei de 8 martie, Asociaţia Cooperare Europeană în Domeniul Stiinței și Tehnologiei a emis
un comunicat de presă prin care îşi
exprimă îngrijorarea că nu sunt întreprinse suficiente acţiuni pentru a
înceta uciderea femeilor, deşi în 2013,
peste 30 de ţări din Europa, s-au an-

gajat să lupte împotriva acestui fenomen.
"Femicidul este principala cauza a
decesului prematur al fetelor şi al femeilor, la nivel global. În 70% dintre
cazuri, omorurile sunt executate de
partenerul intim al victimei sau pot
fi membri ai familiei ce au decis să-i
"salveze" onoarea", se arată în comunicatul de presă.
Pentru a aduce pe agenda publică
tema femicidului, Asociaţia a iniţiat
primele discuţii pe subiectul uciderii
femeilor în mai multe parlamente ale
ţărilor europene. Unele state realizează rapoarte ce reflectă situaţia femeilor supuse violenţei în familie, ce
redau istoriile femeilor ucise şi care
este soarta dosarelor de condamnare
a agresorilor.

Cine suntem noi?
Asociația Obștească "Centrul de
Drept al Femeilor" (în continuare
- CDF) este o organizație nonguvernamentală înregistrată în anul
2009.

Buletinul apare cu sprijinul financiar al
Fundației OAK și al Guvernului Suediei

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.
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