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   VIOLENTA IMPOTRIVA FEMEILOR 

 

 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - art. 1 prevede ca demnitatea umana este 
inviolabila, trebuie respectata si protejata; art.2 garanteaza dreptul la viata; art.4 interzice 
tortura, pedepsele sau tratamentele ihumane sau degradante; art.21 recunoaste dreptul la 
nediscriminare, inclusiv pe criteria de sex; art.47 asigura dreptul de acces la justitie 

 

SI TOTUSI…. 

 Aproximativ 13 milioane de femei din UE au fost supuse violenţei fizice în ultimele 12 
luni, ceea ce reprezinta un procent de 7 % dintre femeile cu vârste cuprinse între 18 şi 
74 de ani  



 

 Aproximativ 3,7 milioane de femei din UE au fost supuse violenţei sexuale în ultimele 12 
luni, ceea ce reprezinta un procent de 2 % dintre femeile cu vârste cuprinse între 18 şi 
74 de ani  

 Una din 20 de femei (5 %) a fost violată începând de la vârsta de 15 ani  

 In UE, aproximativ 18 % dintre femei au fost urmărite în scopul hărţuirii începând de la 
vârsta de 15 ani, iar 5 % dintre femei au fost urmărite în scopul hărţuirii în ultimele 12 
luni, ceea ce corespunde unui număr de 9 milioane de femei  

 

 Aproximativ 12 % dintre femei precizează că au fost supuse unei forme de abuz sau de 
incident sexual de către un adult înainte de vârsta de 15 ani, ceea ce ar corespunde unui 
număr de 21 de milioane de femei din UE 

 30 % dintre femeile care au fost supuse victimizării sexuale de către un fost sau actual 
partener au fost supuse, de asemenea, violenţei sexuale în copilărie, în timp ce 10 % 
dintre femeile care nu au fost supuse victimizării sexuale în cadrul unei relaţii trecute 
sau prezente au avut experienţe de violenţă sexuală în copilărie 



 

 

 Jumătate dintre femeile din UE (53 %) evită anumite situaţii sau locuri, cel puţin uneori, 
de teamă că vor fi agresate fizic sau sexual 

 In medie, la nivel global, 30% din femeile aflate intr-o relatie de cuplu au raportat ca au 
fost agresate fizic sau sexual de catre partenerul lor. 

 Potrivit Bancii Mondiale, femeile cu varsta cuprinsa intre 15 si 44 de ani sunt expuse 
unui risc mai mare de a fi agresate de partener sau violate decat de a se imbolnavi de 
cancer sau malaria. 



 

 

 

CADRUL LEGAL LA NIVEL EUROPEAN  

Măsurile la nivel european care pot servi la combaterea violenţei împotriva femeilor includ 
Directiva UE privind victimele (2012/29/UE) şi Convenția Consiliului Europei privind prevenirea 
și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenţia de la Istanbul). 
Directiva UE privind victimele, adoptată în 2012, stabileşte standarde minime privind drepturile, 
protecţia şi sprijinirea victimelor criminalităţii în UE şi face trimitere în mod expres la victimele 
violenţei bazate pe gen, la victimele violenţei sexuale şi la victimele violenţei în cadrul unor 
relaţii apropiate. Convenţia de la Istanbul, adoptată de Consiliul Europei în anul 2011, este 
primul instrument regional cu forţă juridică obligatorie din Europa care abordează în mod 
cuprinzător diferite forme de violenţă împotriva femeilor, precum violenţa psihologică, 
urmărirea în scopul hărţuirii, violenţa fizică, violenţa sexuală şi hărţuirea sexuală.  

DAR… 

Datele de mai sus rezultate in urma numeroaselor anchete cu tematica ale European Union 
Agency for Fundametal Rigts si ale Bancii Mondiale arata, insa, că nevoile şi drepturile multor 
femei din UE nu sunt în prezent respectate în practică.  

Mai mult, intrucât majoritatea femeilor nu raportează actele de violenţă şi nu se simt încurajate 
să facă acest lucru de sisteme care sunt adesea considerate ca fiind nepăsătoare, datele oficiale 
ale sistemului judiciar penal înregistrează doar acele puţine cazuri care sunt raportate. Drept 



 

urmare, răspunsurile practice şi la nivel pe politici care urmăresc combaterea violenţei 
împotriva femeilor nu sunt întotdeauna susţinute de dovezi solide.  

 

 

 

CE ESTE VIOLENTA IMPOTRIVA FEMEILOR 

Violenţa împotriva femeilor include infracţiuni care afectează în mod disproporţionat femeile, 
precum agresiunea sexuală, violul şi „violenţa domestică”. Este o încălcare a drepturilor 
fundamentale ale femeilor privind demnitatea şi egalitatea. Impactul violenţei împotriva 
femeilor este resimţit dincolo de acele femei care sunt ele însele victime, întrucât afectează 
familiile, prietenii şi societatea în ansamblu. Actele de violent impotria femeilor sunt comise atat in 
mediul familial, cat si in fara acestuia – pe strada, la locul de munca, la scoala -, unele forme de violent 
depasind granitele nationale, cum ar fi traficul in vederea prostitutiei.  



 

 

Costurile violentei impotriva femeilor sunt extrem de ridicate pentru o societate. Acestea 
include costurile directe ale serviciilor pentru a trata si sprijini femeile abuzate si pe copiii lor si 
pentru a aduce agresorii in fata justitiei. Costurile indirect include pierderea locului de munca si 
diminuarea productivitatii. 

Violenta impotriv femeilor este una dintre cele mai raspandite incalcari ale drepturilor omului 
in lume; ea nu cunoaste granite sociale, economice, nationale.  

PREVALENTA VIOLENTEI IN FAMILIE LA NIVEL MONDIAL 

29,4% in categoria de varta 15 – 19 ani 

31,6% in categoria de varsta 20 – 24 ani 

32,3% in categoria de varsta 25 – 29 ani 

31,1% in categoria de varsta 30 – 34 ani 



 

 

36,6% in categoria de varsta 35 – 39 de ani 

 37,8% in categoria de varsta 40 – 44 de ani 

29,2% in categoria de varsta 45 – 49 de ani 

25,5% in categoria de varsta 50 – 54 de ani 

15,1% in categoria de varsta 55 – 59 de ani 

19,6% in categoria de varsta 60 – 64 de ani 

22,2% in categoria de varsta 65 – 69 de ani 

LA NIVEL GLOBAL 

- este estimat ca una din trei femei a fost victima unui abuz fizic sau sexual in decursul vietii, 
una din patru femei a fost abuzata in timp ce era insarcinata, iar una din cinci femei a fost 
victim unui viol sau a unei tentative de viol in decursul vietii 

- 600 milioane de femei traiesc in tari in care violent domestica nueste pedepsita de lege. 

LA NIVEL NATIONAL 



 

In ultimii 4 ani, in familiile din Romania, au avut loc peste 16.000 de acte de violenta; numarul 
acesta reprezinta doar plangerie la politie pentru infractiunea de lovire; se estimeaza ca doar 
25% din incidente sunt reclamate. 

 

 

 

 


