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Pentru prima dată în Republica Moldova,
medicii legiști sunt instruiți pentru a interveni
eficient în cazurile de violență în familie.

Medicii legiști din întreaga țară
au participat în luna mai, pe parcursul a două zile, la un curs de instruire privind răspunsul eficient al
specialiștilor din sistemul de sănătate la cazurile de violență în familie,
organizat de CDF în parteneriat cu
Centrul de Medicină Legală.

Studiile arată că femeile ar avea
mai mare încredere în lucrătorii medicali și ar fi dispuse să vorbească
despre actele de agresiune, anume
cu acești specialiști. În acest sens, cadrele medicale sunt în postură unică
de a interveni pentru a oferi victimelor violenței îngrijiri medicale,
informații vitale și suport adecvat în
situații critice.

“Specialiștii din sistemul de sănătate sunt printre primii care intră în
contact cu femeile victime ale violenței în familie, atunci când acestea
solicită îngrijire medicală. De aceea,
este foarte important ca reacția și intervenția specialiștilor din sistemul
de sănătate să contribuie la îmbunătățirea semnificativă a stării de bine
și siguranță a victimelor violenței

în familie”, a declarat în cadrul atelierului de lucru, Angelina Zaporojan-Pîrgari, directoarea Centrului de
Drept al Femeilor.
În cadrul cursului de instruire
medicii legiști au fost familiarizați
cu principalele standarde naționale
și internaționale, au fost abordate
aspectele psihologice și comporta-
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Atelierul este organizat în bază
Ghidului pentru specialiștii din sistemul de sănătate, aprobat de Ministerul Sănătății. Subiectele-cheie
ale Ghidului includ aspecte privind
legislația Republicii Moldova în domeniul violenței în familie; intervenția specialiștilor din domeniul
de sănătate la cazurile de violență
în familie, rolul cadrelor medicale
în identificarea și referirea cazurilor,
abordarea multidisciplinară a intervenției în cazurile de violență în familie.

mentale, consolidate tehnicile de
comunicare cu victimele. Astfel,
cei 63 de medici legiști au lucrat cu
scenarii din viața reală pentru a-și
îmbunătăți înțelegerea rolului lor în
prevenirea și combaterea violenței
în familie. Participanții au prezentat
strategii de intervenție, urmate de
discuții în grup.
“Medicii legiști nu au mai beneficiat de astfel de instruiri până în prezent și trebuie să menționăm că este
de o importanță vitală să cunoaștem
modul în care trebuie abordate cazurile de violență în familie, astfel
încât să contribuim la prevenirea și
combaterea acestui fenomen în soci-

etate”, a precizat Andrei Pădure, vicedirector al Centrului de Medicină
Legală.

Acest curs de instruire este un
pas important pentru sporirea capacitații de intervenție a medicilor
legiști la cazurile de violență și face
parte dintr-un efort mai larg al CDF
de a consolida răspunsul mulți-sectorial al țării la fenomenul violenței
în familie.
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O strategie națională ce promovează egalitatea de gen prin comunicarea pentru impact
comportamental este în curs de elaborare

Centrul de Drept al Femeilor a
organizat un atelier de lucru pentru
reprezentanți ai ministerelor cheie,
societății civile și lideri de opinie,
în perioadă 10-14 aprilie 2017, cu
participarea expertului internațional
în comunicare, Dr. Everold Hosein,
Președinte al Institutului COMBI,
SUA, cu sprijinul oferit de Funda-

ția OAK. Participanții la training
au elaborat concepte de comunicare
axate pe schimbare de comportament în domeniul egalității de gen
COMBI (Comunicare pentru Impact Comportamental)
Pe parcursul unei săptămânii, cei
aproximativ 30 de participanți au însușit noi abilități de setare a obiec-

tivelor comportamentale, de analiză
și segmentare a pieței, cum funcționează principiile marketingului în
domeniul comunicării, despre importanța de a fi unic în ceea ce oferi.
Grupurile de lucru au venit cu idei ce
combat stereotipurile din societatea
noastră și promovează distribuirea
egală a responsabilităților casnice
sau adoptarea unor comportamente
ce contribuie la diminuarea fenomenului violenței în Moldova.
“Trainingul COMBI a fost una
dintre cele mai provocatoare lecții
în comunicare, în cadrul căruia am
avut posibilitatea, pe de o parte, sămi evaluez abilitătile de comunicatoare, pe de altă parte, să aplic unele
instrumente de comunicare, care au
adus un impact comportamental, la
nivel internațional. A fost o activitate
în care intrebările noastre și-au găsit
un răspuns, mai mult ca atât, miam dezvoltat unele abilităti de observare, analiză comportamentală,
care-mi este necesară în activitatea
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de comunicare cu grupurile tintă”, a
menționat Elena Nofit, participantă
în cadrul atelierului COMBI.
Alina Găină, o altă participantă la
training, ne spune că a fost un atelier
la care s-a învățat și s-a conștientizat.
„Am lucrat în bază unor exemple din
viață și asta m-a făcut să înțeleg mai
bine informația. Cunoștințele din
training le aplic acum în activitatea
mea. Printre lucrurile pe care le-am
reținut e că schimbările întotdeauna
se produc treptat, că înainte de a face
orice pentru cineva întreabă-te dacă
el are nevoie de asta și nu în ultimul
rând mi-a plăcut metafora referitor
la cum abordăm grupurile țintă: culegem mai întâi merele de la poale,

după care ajungi la cele îndepărtate”.

lența pentru a-și păstra familia”.

Ariile de discuție și analiză în
cadrul atelierului au fost stabilite în
baza rezultatelor Studiului Sociologic IMAGES ”Bărbații și Egalitatea
de Gen în Moldova” lansat de CDF
în decembrie 2015, unde s-a constatat că stereotipurile de gen sunt foarte răspândite în societate și că “doar
fiecare al patrulea tată se implică zilnic în îngrijirea copiilor; aproximativ 90% dintre bărbați și 80% dintre
femei consideră că pentru o femeie,
cel mai important este sa aibă grijă
de casă și să gătească pentru familia
ei; iar aproximativ 27% dintre bărbați și 17,5% dintre femei consideră
că o femeie trebuie să tolereze vio-

Datele menționate în Studiul
IMAGES ne vor ajuta să conceptualizăm o campanie națională de
comunicare prin care se dorește impulsionarea procesului de schimbare
la nivel național în domeniul egalității de gen. Campania va promova
comportamente care contribuie la
distribuirea echitabilă a responsabilităților casnice și va spori implicarea taților în educarea și creșterea
copiilor. Mulți tătici din RM se bucură de posibilitatea oferită prin lege
de a avea concediului de paternitate
care le permite să se implice activ
chiar din primele clipe de viață ale
copilului.
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Femeile din penitenciarul 7-Rusca, supraviețuitoare
a violenței, beneficiază de servicii de consiliere
juridică și psihologică oferite de CDF

Centrul de Drept al Femeilor a
dat startul unui nou proiect, destinat
femeilor din Penitenciarul 7-Rusca,
care au comis infracțiuni cu caracter violent în familie. În luna mai a
fost organizată o primă întâlnire de
informare care a reunit 30 de femei
de diferite vârste și profesii, mame
cu copii și bunici. În cadrul evenimentului participantele au aflat despre activitatea CDF și posibilitatea
de a beneficia de consiliere juridică
și psihologică.
”Fiecare femeie de aici îşi are
istoria sa. Unele au fost bătute de
tați, frați în perioada copilăriei sau
adolescenței, altele de soți, concubini, unele regretă că au răbdat ani
în șir violența împărtășind credința
că bărbatul este stăpânul casei, altele
au apelat la poliție dar nu au primit
ajutor. În aceste condiții, lipsite de
sprijin și speranță, în încercarea de a
se apăra de violență, au comis crime
grave. Viața femeii în penitenciar are
consecințe majore pentru viața personală: relații complicate cu familia, istovire fizică și morală”, a spus
Eleonora Grosu, Coordonator Programe CDF.
Prin această inițiativă, CDF oferă

femeilor acces sporit la justiție, ajustând serviciile Centrului la nevoile
lor specifice. Serviciile de informare,
sprijin, asistență juridică și psihologică vor contribui la abilitarea acestor femei pentru o viață în siguranță,
fără violență. După eliberare, femeile vor putea în continuare să beneficieze de sprijinul și asistența oferită
de CDF.
Pe parcursul lunii iunie, aproximativ 30 femei au beneficiat de
suportul juridic, au fost întreprinse

acțiuni de revizuire a hotărârilor judecătorești de restabilire în drepturi
părintești, echipa de psihologi a asistat femeile pentru a face față numeroaselor provocări legate de situația
lor complicată.
„Lumea justiției este una complexă și necesită uneori mult efort
și răbdare. Consider că rolul meu
ca avocată este de a oferi răspuns la
întrebările de ordin juridic femeilor
deținute care au fost victime a violenței în familie sau infracțiunea să-
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vârșită a fost determinată de acte de
violență în familie”, a declarat Arina
Turcanu, juristă CDF.
Echipa de psihologi, coordonată
de Sergiu Toma, oferă ajutor celor
care au curajul și nevoia de a apela la
consiliere psihologică. „În calitate de
psiholog, rolul meu este să însoțesc
oamenii în calea lor și să le ofer posi-

bilitatea de a se cunoaște mai bine și
de a descoperi noi sensuri pentru ce
li se întâmplă la moment sau ce li s-a
întâmplat în trecut. Fiecare zi care te
apropie de scopul tău este nu doar
o zi în care aștepți ci și o zi în care
te schimbi, așa cum soarele schimbă luna… nu va fi ușor și chiar deloc așa cum ți-l imaginezi, dar va fi..
Atunci când vei păși spre ce ai aștep-

tat va fi și bucurie și frică și neliniște
și de toate… fii pregătită pentru a
continua drumul tău așa cum ești!”,
a încurajat dl Toma beneficiarele.
Proiectul dat, este realizat în parteneriat cu Departamentul Instituții
Penitenciare cu suportul oferit de
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare
și Cooperare.

Judecători, procurori și ofițeri de urmărire penală
instruiți să combată violența în familie în Moldova
Cursul de instruire „Examinarea
cauzelor de violență în familie” a fost
realizat de Institutul Naţional al Justiției (INJ) în parteneriat cu Centrul
de Drept al Femeilor (CDF), cu suportul financiar al Ambasadei SUA
și Misiunii OSCE în Moldova, a Guvernului Suediei și Fundației OAK.
Cursul a reunit 22 de participanți
judecători, procurori și ofițeri de urmărire penală din Bender, Briceni,
Hâncești, Bălți, Soroca, Criuleni,
Edineț, Ungheni, Ialoveni. Cursul a
fost susținut de o echipă de formatori INJ, reprezentați ai Procuraturii
Generale, Curții Supreme de Justiție
și avocați din cadrul CDF.
Instruirea a avut ca scop creșterea capacității actorilor din sectorul
justiției de a urmări în justiție cazurile de violență în familie .
Sesiunile-cheie ale cursului cuprind teme precum: cadrul legal

aspecte de drept civil și penal, noile
prevederi legislative în prevenirea și
combaterea violenței în familie, investigarea cazurilor de violență în familie, probleme ce apar la judecarea
infracțiunilor, Jurisprudența CtEDO
privind violența în familie, protecția
și asistența victimelor și serviciile de
suport pentru victime. Agenda cursului de instruire include și multiple
exerciții interactive.

Evenimentul de instruire face
parte dintr-un efort mai larg al Centrului de Drept al Femeilor și partenerilor săi în prevenirea și combaterea violenței în familie, care a inclus,
de asemenea, elaborarea în parteneriat cu Institutul Național al Justiției
a unui Suport de Curs pentru Judecători și organizarea altor 5 instruiri
în 2017.
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Rolul reformei legislative pentru combaterea violenței
față de femei a fost discutat de parlamentari, factori
de decizie și reprezentanți ai societății civile la nivel
regional
Delegația Republicii Moldova a
participat în perioadă 12-14 iunie
2017 la Conferința regională ”Importanța legislației în eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor”
organizată de Camera Deputaților
din cadrul Parlamentului României
și a Uniunii Interparlamentare în colaborare cu organizațiile din Statele
Unite ale Americii: Global Rights for
Women și Vital Voices Global Partnership.
Timp de trei zile au avut loc dezbateri în plen și două ateliere de lucru în care au fost prezentate bune
practici privind răspunsul sistemului de justiție civilă și penală la cazurile de violentă în familie.
Directoarea CDF, Angelina Zaporojan-Pîrgari, a relatat, în sesiunea plenară, despre practicile de
lucru ale organizației și importanta
colaborării multidisciplinare în promovarea reformelor legislative, a
elaborării politicilor și monitorizarea implementării acestora la nivel
național.
”Reforma impresionantă a legislației din domeniul combaterii violenței în familie și violenței față de
femei pe care am reușit să o realizăm
în Moldova se datorează parteneri-

atelor solide cu MMPSF și MAI, a
cunoașterii profunde a problemelor
din sistem și viziunii noastre de a
oferi protecție și acces la justiție tuturor femeilor victime și copiilor lor,
care suferă de violență. Introducerea
Ordinului de Restricție de Urgență
și garantarea prin lege a asistenței
juridice oferite de stat victimelor violenței ne plasează printre pionerii
reformei în acest domeniu în Europa
de Sud-Est”, a declarat doamna Zaporojan-Pîrgari.
În special au fost apreciate progresele Republicii Moldova în privința instituirii Ordinului de Restricție de Urgență ca metodă de
prevenire a cazurilor de violentă în

familie și de intervenție proactivă a
poliției în asemenea situații.
La eveniment au participat delegații parlamentare, reprezentanți ai
societății civile, oficiali guvernamentali și experți implicați în elaborarea,
adoptarea și implementarea legilor
referitoare la violența domestică și
sexuală. În total, cele 20 de țări, participante la conferință, membre ale
Consiliului Europei, printre care:
Austria, Bulgaria, Ucraina, Lituania,
Letonia, Estonia, Georgia, Azerbaidjan, Albania, Monaco, Macedonia,
au reușit să consolideze o platformă
internațională de discuții centrate pe
segmentul violenței în familie și a violenței împotriva femeilor.
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CDF continuă să sporească capacitatea ofițerilor de
poliție din Republica Moldova pentru un răspuns
prompt și eficient la cazurile de violență în familie
Șefii Serviciului Securitate Publică, Șefii Secțiilor de Urmărire Penală,
au fost instruiți în aplicarea Ordinului de Restricție de Urgentă (ORU),
măsură de protecție a victimelor introdusă recent în legislație pentru a
spori protecția victimelor și a preveni comiterea actelor de violență.
“Vrem să obținem o unificare a
acțiunilor angajaților poliției în ceea
ce privește emiterea ORU, atât în
procesul de constatare cât și în procesul de urmărire penală. Cu suportul partenerului nostru de bază, Centrul de Drept al Femeilor, un număr
impunător de Polițiști din Republică
au fost instruiți, mai mult, fiecare
polițist a primit o broșură ce include Instrucțiunile metodice privind
intervenția Poliției în prevenirea și
combaterea cazurilor de violență în
familie, fapt ce le va permite să aplice
corespunzător legislația în vigoare”, a
menționat Ghenadie Neamțu, locotenent-colonel de poliție, șeful secției
Interacțiune Comunitară din cadrul
Direcției Generale Securitate Publică
al Inspectoratului General al Poliției.
“In calitate de parteneri ai Inspectoratului General al Poliției, ne-am
propus prin aceste instruiri să informăm regulat angajații poliției referitor la modificările legislative din
domeniul violenței în familie, pentru
a avea un răspuns prompt, eficient și
o abordare unică a acestora. De pe
altă parte, ne asigurăm că victimele

vor beneficia de o asistență calificată,
deoarece punem accentul pe conlucrarea dintre ofițerul de poliție și alți
actori din sistem. Mesajul cheie al seminarelor este prioritizarea drepturilor victimelor violenței în familie, iar
ORU ne permite să sporim siguranța
femeilor supuse violenței în familie”,
a precizat Eleonora Grosu, Coordonatoare Programe în cadrul Centrului de Drept al Femeilor.
Vasile Poloboc, șef adjunct Securitate Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție din Ștefan-Vodă crede că instruirea a fost utilă prin faptul
că a acumulat informație cu privire
la documentarea corectă a cazurilor
de violență în familie și a măsurilor
de protecție a victimelor violenței în
familie în contextul noului ORU. “ La
Ștefan-Vodă a fost emis primul ORU
și am văzut că este un mecanism util
pentru poliție, deoarece avem pârghiile necesare să intervenim chiar la

fază inițială, să prevenim escaladarea
violenței și să oferim protecție mai
bună victimelor”.

În perioada 16 martie - 31 mai
2017, poliția a emis 490 ORU. La
sesiunile de instruire au participat
angajați ai poliției din Inspectoratele din Chișinău, Ialoveni, Hâncești,
Bender, Strășeni, Călărași, Orhei,
Nisporeni, Cimișlia, Basarabeasca,
Anenii-Noi, Căușeni, Ștefan-Vodă,
Criuleni, Dubăsari, Edineț, Drochia,
Comrat și Cantemir.
Seminarele de instruire sunt parte
a programelor de instruire organizate de Centrul de Drept al Femeilor în
parteneriat cu Inspectoratul General
de Poliție al MAI, realizate în vederea
oferirii asistenței juridice victimelor
și asigurării unei intervenții eficiente a Poliției la cazurile de violență.
Instruirile, publicarea broșurilor cu
instrucțiunile noi au fost realizate cu
sprijinul oferit de Departamentul de
Stat al SUA, al Fundației OAK și al
Guvernului Suediei.
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A doua etapă de consultări publice pe marginea
Strategiei naționale de prevenire a violenței în
familie
Centrul de Drept al Femeilor a
coordonat desfășurarea celui de-al
doilea atelier de consultări publice
pe marginea Strategiei naționale de
prevenire și combatere a violenței
față de femei și a violenței în familie
pe perioada 2017-2022.
La această etapă au fost prezentate și discutate costurile estimative de
implementare pentru fiecare acțiune
în parte. Totodată, a fost identificată
necesitatea de adoptare a unui cadru
logic de monitorizare și evaluare,
care ar permite evaluarea progresului de implementare a Strategiei,
identificarea și remedierea eventualelor obstacole. În același context
a fost punctată necesitatea constituirii unui secretariat, pe lângă Ministerul Muncii, Protecției Sociale și
Familiei, care ar sprijini Consiliul
inter-ministerial pentru prevenirea
și combaterea violenței în activitatea
de coordonare și implementarea a
Strategiei.
Strategia națională de prevenire
și combatere a violenței față de femei
și a violenței în familie este focusată
pe informarea publicului larg cu privire la gravitatea acestui fenomen,
promovarea toleranței zero față de
toate formele de violență, combaterea stereotipurilor și prejudecăților de gen, perfecționarea cadrului
legislativ și normativ în conformitate cu standardele internaționale,
implementarea de bune practici în
domeniu și eficientizarea activității
actorilor care intră în contact cu subiecții violenței în familie.
De menționat 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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AJUTORUL POTRIVIT LA TIMPUL POTRIVIT POATE
SCHIMBA DESTINE
Uneori, pentru a ieși din cercul vicios al violenței e nevoie să primești
ajutorul necesar la timpul potrivit.
Olga, a fost la un pas să-și piardă copiii, tatăl copiilor îngrădindu-i accesul
la vizite. Datorită intervenției juridice
din partea CDF, a fost obținut un grafic temporar de întrevederi al mamei
cu fiicele sale. Acum, 4 zile din 7 este
alături de ele și le poate oferi căldura
și dragostea de mamă. Echipă CDF a
fost în vizită la Olga pentru a o ajută
cu strictul necesar de care gemenele ei
au nevoie.

Caz rezolvat cu succes. Victima violenței protejată și agresorul la închisoare.
tatea de a o găzdui la acel moment.
La Centru, doamna a beneficiat de
asistență psihologică, materială si
juridică pentru a obține protecție
și a o reprezenta în fața organelor
de urmărire penală. În data de 29
decembrie 2016 a fost obținută ordonanța de protecție, iar agresorul
obligat să părăsească locuința comună. Valentin nu a fost de acord să
plece, aplicându-i în continuare violenta fizică. În data de 11 ianuarie
curent, doamna Lidia a fost plasată
în regim de urgentă la un Centrul
Acum câteva săptămâni, Centrul de Drept al Femeilor primea o scri- de plasament pentru victimele viosoare de mulțumire din partea unei beneficiare. Era adusă recunoștința lenței în familie.
pentru munca depusă și ajutorul acordat pas cu pas. Atunci scopul nostru
În acest timp, echipă CDF a deera că doamnă Lidia, în vârstă de 78 ani, să fie în siguranță și să se poată pus plângeri la Inspectoratul de Pobucură de viață în liniște.
liție pentru faptul încălcării ordoDoamna locuia în același aparta- dormea în stradă sau la Gara Fero- nanței de protecție și aplicarea vioment cu feciorul său Valentin de 43 viară. Când revenea acasă, feciorul, lenței fizice asupra dnei Lidia. Drept
de ani. Acesta, de ani buni nu era în stare de ebrietate, o alunga din urmare, avocații CDF au obținut
angajat în câmpul muncii, consuma casă, spunându-i: ”du-te de unde reținerea și arestarea agresorului și
alcool în mod abuziv, iar anterior ai venit”, ”am să te gâtui în somn” ulterior, instanța de judecată a dea fost condamnat pentru comer- și multe alte amenințări suficiențe cis condamnarea lui la 1 an și 8 luni
cializare de droguri. Pentru că nu pentru ca aceasta să doarmă îmbră- de închisoare într-un penitenciar de
avea o sursă de venit stabila, aces- cată și încuiată în cameră, ca să nu tip semiînchis.
ta cerea bani de cheltuială și pentru dea buzna peste ea.
La moment doamna Lidia este
băutură de la mamă sa, doamna LiDoamna
Lidia
s-a
adresat
la
bine, are grijă de grădina ei și se
dia. Atunci când ea refuza să îi dea
bani, era bătută crunt, amenințată Centrul de Drept al Femeilor la data simte în siguranță. Doamna dorește
cu moartea sau agresiune sexuală. de 26 decembrie 2016, fiind îndru- un plan de siguranță de lungă duraPentru a se proteja, ea fugea de aca- mată de fiică Maria, care și ea trece tă, fiindcă este convinsă că după însă. Nu avea unde merge și nu își do- prin momente grele în viață ei de chisoare Valentin v-a reveni acasă.
rea să deranjeze rudele. În rezultat, familie și nu dispunea de posibili-
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AJUTORUL POTRIVIT LA TIMPUL POTRIVIT POATE
SCHIMBA DESTINE

„Mulțumesc mult fondatorilor
și finanțatorilor Centrului de Drept
al Femeilor, pentru aportul lor în

asigurarea protecției victimelor din
Republica Moldova. Vă mulțumesc
personal pentru implicarea Dvs. în
soluționarea cazului de violență care
persistă de ceva timp în familia mea
și care lua amploare pe zi ce trecea.
Promptitudinea și profesionalismul
cu care au răspuns solicitării mele
de a-mi presta servicii informative,
a succedat cu reprezentarea interesului meu și al copiilor mei minori
în instanță. Dumnezeu mi-a întins

o mană de ajutor prin intermediul
acestui Centru și un sprijin deosebit prin persoana Arinei Turcan, iar
acum somnul nostru este mai liniștit
și nu trăim spaima zilei de mâine.
Apreciez în mod deosebit asistența
calificată și gratuită de care dispun
la moment din partea Centrului
de Drept al Femeilor și tot ce faceți
pentru societate și viitorul ei. Cu recunoștință și considerație, Florea
Olimpiadă și copiii.

În perioadă Aprilie –Iunie 2017,
104 femei, victime ale violenței în
familie, s-au adresat la CDF pentru
a primi asistență juridică și psihologică. Echipa Centrului a intervenit
prin acordarea suportului psihologic, facilitarea plasamentului la un
adăpost precum și asistență în procesul de obținere a ordonanței de

protecție, reprezentarea victimelor
în cauze civile și penale. În 83 de cazuri s-a constatat violență fizică, în
101 cazuri a fost vorba despre violență psihologică, 57- violență economică, în 8 cauze violență sexuală și în 7 cazuri violență spirituală.
Aproximativ 55% din beneficiarele
care apelează la CDF sunt mame cu

copii minori. Victimele s-au adresat la CDF fiind îndrumate de către
judecătorii, Inspectorate de Poliție,
avocați, psihologi, Centrele Maternale, precum și la recomandarea
cunoștințelor, fostelor beneficiare a
CDF-ului sau prin internet.

Cazurile de violență în familie ce
ajung în atenția CDF sunt tratate cu
responsabilitate maximă. Da, uneori e mai dificil decât ne imaginăm,
alteori durează până obținem rezultatul dorit, însă toate eforturile sunt
îndreptățite când primim astfel de
mesaje, ce vin doar să ne motiveze
și mai mult:

Resurse utile pentru specialiștii
Specialiștii ce intră în contact
cu victimele violenței în familie pot
găsi pe site-ul Centrului de Drept
al Femeilor - www.cdf.md – o serie
de resurse informative ce îi va ajută
să-și eficientizeze intervențiile
în cazuri de violența în familie.
Cele mai recente apariții sunt
Procedurile Standard de Operare
pentru polițiști, asistenți medicali și
cei care acordă suport psihosocial.

Centrul de Drept al Femeilor și
Clubul Internațional al Femeilor
din Moldova au încheiat un acord
de finanțare pentru susținerea femeilor și copiilor, supraviețuitori
ai violenței în familie. Proiectul se
va desfășura pe parcursul unui an
și vor fi susținute șapte beneficiare
ale CDF. Cazurile vor fi minuțios
evaluate și în funcție de necesități,
vor fi procurate ustensile pentru
a iniția mici afaceri în domeniul

croitoriei, echipament pentru gătit, pentru finalizarea studiilor
tehnice de specialitate, achitarea
tratamentului pentru copii. Scopul
proiectului este de a oferi susținere
femeilor ce au ieșit din cercul violenței și au nevoie de un impuls,
inclusiv financiar, pentru a începe
o nouă etapă în viață lor.
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Întîlnirea Globală MenCare-pentru un parteneriat
egal în familie
Întrunirea globală MenCare, care
a avut loc pe 8-10 iunie 2017 în Belgrad, Serbia, a reunit profesioniști
din toată lumea, preocupați de implicarea plenară a taților în viață de
familie și în deosebi în îngrijirea și
educația copiilor. Întrunirea a oferit
o perspectivă nouă asupra egalității
de gen și combaterii violenței în familie.
„Pană la urmă, după ani de analize și cercetări s-a constatat că un
parteneriat egal în familie este unica
soluție pentru o relație armonioasă
și fericită, de care se bucură toți: bărbații, femeile și copiii. Iar implicarea în îngrijirea și educația copiilor
oferă o valoare suplimentară taților,
completându-le nevoia de dragoste, apreciere și împlinire. Aceste
principii ar trebui implementate și
în Republică Moldova, astfel reducând povară de pe umerii femeilor,
dar și combătând stereotipurile de
gen existente”, ne-a relatat Dorina
Andreev, expert independent ce a
reprezentat CDF la această întrunire
Globală.
Totodată, în cadrul evenimentului au fost făcute publice rezultatele

raportului Tații lumii: E timpul să
acționăm 2017, un raport ce se bazează pe aproximativ 100 studii, cu
date din aproape toate țările, menit
să arate de ce a stagnat promovarea
egalității de gen la nivel mondial.
Raportul punctează câteva concluzii
de bază:
• La nivel global, în medie, timpul
pe care femeile îl petrec zilnic
pentru îngrijirea casei și a copiilor este de trei ori mai mare decât
cel petrecut de bărbați
• Mai mulți bărbați doresc să se
implice în viață copiilor lor.

Chiar și în țări în care implicarea
bărbaților în munca de îngrijire a
copilului este limitată.
• În Statele Unite, un sondaj a constatat că 46% dintre tați au spus
că nu petreceau destul timp cu
copiii lor, comparativ cu 23%
dintre mame.
• Studiul a arătat că majoritatea
bărbaților și femeilor nu sunt de
acord cu ideea depășită că „este
mai bine dacă bărbații lucrează
iar femeile au grijă de casă și de
copii”.

Serbia a instituit oficial o Zi de comemorare a
femeilor ucise ca urmare a violenței în familie
având în vedere faptul că în 2015,
timp de 72 ore au fost omorâte 7
femei, în urma violenței aplicate de
către concubini.

Guvernul Serbiei a declarat data
de 18 mai Zi de Comemorare a femeilor ucise ca urmare a violenței
în familie. Rețeaua WAVE a adunat
în acest sens peste 8.000 semnături
și a înaintat o petiție autorităților de
la Belgrad. A fost aleasă data de 18,

Petiția organizației WAVE a fost
susținută de membrii Guvernului
Republicii Serbia, parlamentari, precum și reprezentanți ai autorităților
locale, primari, membri ai instituțiilor de stat independente, sindicate. În cea mai mare măsură, petiția
a fost susținută de femei din 25 de
orașe și municipalități.
Rețeaua WAVE a solicitat, de asemenea, înființarea unui Comitet de

supraveghere pentru monitorizarea
femicidului la nivel național, care ar
urma să publice un raport cu date
statistice privind numărul, vârstă
și sexul victimei, statutul relației pe
care o avea cu cel care a comis omorul, precum și informație cu referire
la sancțiunile pentru criminal. Sarcina acestui comitet de supraveghere
ar fi colectarea, analiza și verificarea
datelor la nivel național și definirea
măsurilor de prevenire a femicidului. Fiecare caz trebuie analizat în
detaliu pentru a identifica lacunele
în domeniul protecției, spre îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor de
prevenție.
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Uniunea Europeana a semnat Convenția de la
Istanbul
Uniunea Europeana a semnat, la
13 iunie curent, Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și
combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie. Acesta este un semnal politic din partea
celor 28 de state membre ale UE de a
subscrie la prevederile Convenției. In
același timp se demonstrează recunoașterea de către UE a importanței
Convenției de la Istanbul ca instrument ce stabilește normele globale
în acest domeniu și, astfel, întărește
poziția sa pe plan internațional.
Până în prezent, 23 de state au
ratificat Convenția, inclusiv 14 state membre ale UE (Austria, Belgia,
Danemarca, Finlanda, Franța, Italia,
Malta, Olanda, Polonia, Portugalia,
România, Slovenia, Spania, Suedia).
Celelalte 14 state, membre ale UE, au
semnat Convenția.

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

La 7 februarie 2017 Republica
Moldova a devenit cel de- al 44-lea
stat semnatar al tratatului.
Notă: Convenția impune adoptarea politicilor comprehensive, instituirea mecanismelor eficiente de
prevenire, eliminare sau cel puțin
reducerea violenței față de femei și
violenței domestice.

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).

Odată cu ratificarea Convenției
de la Istanbul, autoritățile naționale
vor fi obligate 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, etc.

Coaliția Națională cuprinde 18 organizații non-guvernamentale și instituții
publice care activează în domeniul
prevenirii și combaterii violenței în
familie și față de femei.

DATE DE CONTACT:
Centrul de Drept al Femeilor (CDF)
Str. Sfatul Țării 27, oficiul 4
MD 2012, Chișinău,
Republica Moldova
Tel/fax: (+373) 22 237 306
Mobil: (+373) 68 855 050
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