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Femeile împotriva violenței în Europa (Women against Violence Europe -WAVE)
și organizațiile partenere lansează

Campania Step Up! – PAS ÎNAINTE!
O campanie privind drepturile femeilor si copiilor lor, care au supraviețuit violențelor, pentru
a avea acces la sprijin și protecție
1 din 3 femei sunt victime ale violentei fizice sau sexuale in Europa. Cu toate că femeile
reprezintă mai bine de jumătate din contribuabili, în multe țări statul nu asigură încă
protecție si servicii de asistență adecvate femeilor victime ale violenței.
Doar 15 din 46 de țări europene oferă o linie de asistență specializată ,în adăposturi sunt cu
47.000 mai puţine locuri decât necesarul la nivel european. Deasemenea lipsesc Centrele
integrate de urgență pentru victimele violenţei sexuale. Discriminarea împiedica cele mai
vulnerabile femei să acceseze serviciile necesare. “Exista o serioasa subfinanțare in cazul
serviciilor specializate in multe țări din Europa, iar în consecință femeile victime ale violentei nu
beneficiază de asistență adecvată. Cerem decidenților de la nivel european și de la nivel național
precum si altor actori cheie din societate sa facă pași înainte și să investească în eliminarea
violentei împotriva femeilor!“ (Rosa Logar, Președinta WAVE)
Astazi, rețeaua organizațiilor pentru femei împotriva violenței „Women against Violence
Europe” (WAVE) lansează Campania Europeana Step Up! – PAȘI ÎNAINTE. In următorii doi
ani, membrii WAVE vor promova drepturile femeilor supraviețuitoare ale violenței si ale copiilor
lor la protecție și servicii specializate adecvate în toate țările Europei. Violența împotriva femeilor
si fetelor rămâne cea mai răspândita formă de încălcare a drepturilor omului, fatală în multe cazuri –
in 2012, aproximativ 47 % dintre cazurile de omucidere îndreptate împotriva femeilor au fost
comise de către un membru de familie sau partener. Lipsa serviciilor specializate, în strânsă legătură
cu tendința de blamare a victimei, conduce la raportarea extrem de scăzută a violenței. Violența
împotriva femeilor este o încălcare a legii în majoritatea țărilor, însă în practică ea rămâne tacit
tolerată și nesancționată corespunzător. Fără un sprijin real, femeile tac și îndură violență repetată.
Costul acestei violențe repetate îl plătesc nu doar ele, ci întreaga societate. Serviciile specializate
sunt vitale pentru a oferi siguranță femeilor si copiilor și le ajută să regăsească forța pentru a-și
clădi viața eliberata de violență.
Prin urmare, cerem statelor europene sa facă pași înainte și să investească mai mult în servicii
specializate independente care aplică principiile drepturilor femeilor și au o abordare
sensibilă la dimensiunea de gen, țintind cauzele esențiale ale violenței.

Date care evidențiază lipsa de acces la servicii specializate în Europa (Raport WAVE 2015):






Doar 15 din 46 tari europene asigura asistență telefonica specializată care funcționează
24h/7zile în mod gratuit
Locurile în adăposturi sunt cu 47.000 mai puţine decât necesarul, in mod special in noile țări
membre UE care au aderat după 2004 si în tarile din afara UE, conform standardelor publicate
de către Consiliul Europei
Serviciile specializate pentru victimele violenței sexuale lipsesc în prea multe state
Accesul la servicii specializate este îngreunat pentru cele mai vulnerabile grupuri, inclusiv
femeile de culoare si cele aparținând minorităților etnice, femei migrante cu sau fără acte de
identitate, femeile cu dizabilități, vârstnice sau aparținând grupurilor LGBT

Situația din Republica Moldova cu privire la serviciile specializate este, de asemenea, alarmantă,
în pofida nivelului ridicat al violenței împotriva femeilor.
Potrivit studiului național "Violența împotriva femeilor în familie", realizat de Biroul Național de
Statistică, în anul 2011, 63% dintre femei au suferit un anumit tip de violență (psihologică, fizică
sau sexuală) de la soț / partener în timpul vieții sale.
Conform statisticilor oficiale pentru anul 2015, de pe pagina IGP, in sfera relatiilor familiale au fost
comise 36 de omoruri.
La nivel de țară, asigurarea cu adăposturi/cazare în condiții de siguranță și cu servicii pentru
victimele violenței în familie rămân un deziderat. In Moldova activeaza doar un adapost de nivel
national cu servicii directe pentru femei și copiii dânselor, supraviețuitori ai violenței în familie
deschis de ONG ”Asociatia Impotriva Violentei în Familie - Casa Mărioarei”. Parțial aceste servicii
sunt acoperite și de opt entități publice (inclusiv 5 centre maternale). In total, există 181 din 356
locuri in conformitate cu recomandările Consiliului Europei.
Mai multe ONG-uri, Promo-LEX, Centrul de reabilitare a victimelor torturii ”Memoria”, Centrul de
Drept al Femeilor, Centrul International ”La Strada”, ”Asociatia Impotriva Violentei în Familie Casa Mărioarei”, alte ONGuri membre ale Coalitiei Nationale ”Viață fără Violență în Familie” și a
Platformei pentru Egalitate de Gen, activează în acest domeniu, doar cu sprijinul donatorilor. O
insuficiență financiară suportă și institutiile publice din domeniu. Ca urmare, serviciile pentru
supraviețuitori rămân grav subdezvoltate și subfinanțate.
Rețeaua europeana WAVE impreuna cu Coalitia Nationala ”Viata Fara Violenta in Familie”si
Platforma pentru Egalitate de Gen, fac apel la factorii-cheie de decizii, la nivel național și
european pentru ca:
1) să sprijine în mod activ prevenirea și asigurarea protecției victimelor violenței împotriva
femeilor si copiilor lor;
2) să imbunatateasca accesul la servicii calitative, specializate pentru toate femeile și copiii lor;
3) să sporească disponibilitatea serviciilor specializate si pe termen lung (în special centre
pentru femei, adăposturi și linii (fierbinți) de asistență);
4) să contribuie la abilitarea economică și la reintegrarea socială a victimelor;
5) să îmbunătățească accesul victimelor la justiție, prin examinarea medico-legală adecvată și
documentarea corespunzătoare a cazurilor lor;
Deoarece violența împotriva femeilor este o problemă de interes public, cu costuri pentru intreaga
economie, ne adresam mediului de afaceri și sectorul filantropic din Moldova:
„ Faceti Un pas inainte – investiti in sservicii calitative si specializate pentru a sprijini
supraviețuitoarele violenței”
Colaborarea pentru schimbare este esențială și noi facem apel la toți și la fiecare dintre voi!
Alăturați-vă Campaniei Step Up!
Să facem pasi inainte și să punem capăt violenței împotriva femeilor și a copiilor lor!
Vedeti mesajul ONGurilor din Europa in clipul video de aici:
https://www.youtube.com/watch?v=lvcu2lZgpNE

Pentru informații suplimentare comtactați:
”Asociația Împotriva Violenței în Familie - Casa Mărioarei”: Elena Burca, mob: 069169898;
cmarioarei@gmail.com
Biroul WAVE din Viena: office@wave-network.org, +43 1 548 27 20;
Rosa Logar: rosa.logar@interventionsstelle-wien.at sau
Maria Rösslhumer: maria.roesslhumer@wave-network.org
Urmăriți Campania aici: www.wave-network.org
_________________________________________________________________________
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