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Suntem o organizație non-guvernamentală
înființată de curând, dar cu experiență în
protecția victimelor violenței domestice
dobândită încă din 2012. Cine ar fi crezut
că povestea de succes a unei femei care a
plecat dintr-o relație toxică, cu doi copilași
de mână și un ghiozdan în spate, avea să
inspire și să determine alte femei să își
găsească curajul și să îi urmeze exemplul?
Cu o încredere de neclintit, ea și alte câteva
femei au pornit împreună pe acest drum,
știind că vor fi parte din schimbarea multor
destine.

În februarie 2019, una dintre
fondatoare - Loredana Kaschovitsa fost invitată și premiată la Madrid
în cadrul evenimentului “PREMIOS AMOR EN
ACTION”, fiind numită „Agent al schimbării în
combaterea violenței domestice”.

DE CE E GREU SĂ IEȘI
DINTR-O RELAȚIE
ABUZIVĂ?
Ieșirea dintr-o relație toxică și abuzivă, marcată de violența
domestică, nu este deloc ușoară. Majoritatea celor care au trăit pe
pielea lor violența în copilărie s-au obișnuit cu ea și o consideră,
oarecum, normalitate. Pe lângă asta, agresorul – de cele mai
multe ori - nu își recunoaște și nu își asumă comportamentul
nociv și încearcă să își convingă partenera că totul se întamplă din
vina ei. După fiecare incident, el promite că se va schimba dacă
este iertat și sprijinit de familie, fără să-și asume vinovația, pe care
încearcă să o pună pe seama oricui altcuiva.
Repetarea abuzurilor fizice, emoționale, financiare și sociale
o face pe victimă să-și piardă încrederea și stima de sine. După ce
i se spune de zeci de ori că nu e în stare de nimic și că nu e bună
de nimic, ajunge să creadă asta și nu mai vede nicio speranță de
scăpare. Nu mai e în stare să-și imagineze cum ar putea reuși fără
el – fără abuzator.
O femeie abuzată trebuie să știe că are dreptul la
o viață demnă și liniștită, că există instituții și organizații
neguvernamentale care o pot ajuta să treacă peste criză.
Primul pas este să-și dorească să primească ajutor și să-l
ceară. Exista resurse disponibile pentru femeile abuzate și supuse
violenței domestice, inclusiv adăposturi, centre de formare
pentru specializarea într-o profesie, servicii juridice și de îngrijire
a copiilor.

CE ESTE
ABUZUL EMOȚIONAL?

Abuzul emoțional este probabil cel mai des întâlnit și este atât de
frecvent și de comun încât a ajuns să fie considerat ”normal”. Asta îl poate face
greu de identificat și de recunoscut, atât de parteneri, cât și de cei afara relației.
Acest tip de abuz este un mod eficient de a obține o poziție de putere și
dominație în relație. Deși nu lasă urme vizibile, e la fel de dăunător ca violența
fizică – amenințările cu lovituri și cu agresiune sexuală, tipice abuzatorilor
emoționali, îl apropie foarte mult de aceasta.
Recunoști abuzul emoțional atunci când partenerul / partenera:
Te amenință că se va sinucide sau că te va ucide pe tine sau pe alți
membri ai familiei.
Ca să pară mai veridice, amenințările pot fi însoțite de detalii asupra
modului în care va proceda;
Te etichetează în fel și chip. Te face ”proastă”, ”curvă”, ”ticăloasă” și în
multe alte feluri. Îți repetă aceste etichete până ajungi să-l crezi. E o modalitate
sigură de a-ți face praf stima de sine. Fii linistită: nici una dintre etichete nu te
reprezintă, e un joc de putere;
Te critică și te compară. Nici o supă nu e mai bună decât a bunicii lui,
și va trebui să mai trăiești trei vieți ca să ajungi să gatesti și să faci curățenie ca
maică-sa;

Dă întotdeauna vina pe tine. El nu este niciodată vinovat și nu își asumă
greșelile;

Te acuză de lucruri neadevarate;

Face mereu observații critice bazate pe presupuneri negative;

Îți distruge lucrurile – haine, mobila, mașina – ca să te intimideze;

Îți ia mașina și te lasă fără acces la telefon ca să nu poți cere ajutor.
Aveți grijă: abuzul emoțional nu lasă urme vizibile, dar face răni adânci,
care se vindecă greu!
Iată ce ne-a împărtășit o învingătoare - Aura - despre felul în care a
marcat-o acest tip de abuz:
“Atât de des am auzit-o în copilărie pe mama mea spunându-mi că nu
sunt în stare să fac nimic, încât atunci când l-am auzit spunând același lucru
pe soțul meu - și tatăl fetiței noastre - i-am dat dreptate. Chiar ajunsesem să
cred că nu sunt în stare de nimic. Dacă nu eram în stare de nimic, cum puteam
eu să îmi găsesc un serviciu, o locuință, să mă întrețin pe mine și fetița mea?
Această neîncredere m-a facut să ramân blocată și să accept să rămân lângă
el chiar dacă mă înșela și se purta oribil. Mi-am învins teama și am vorbit cu o
prietenă virtuală.
Cu ajutorul ei și a Asociației Luthelo am reusit să îmi câștig încrederea în
mine. Îmi permit o chirie, am un serviciu și fetița mea este înscrisă la o gradiniță
minunată.”

CE ESTE
ABUZUL FINANCIAR?

Abuzul financiar este o formă de violență domestică prin care banii
sunt folosiți ca un instrument de control, putere și dominație în relație. Cei
care îl practică vor să-și aducă partenera într-o stare de dependență financiară
completă și să o forțeze să aleagă: rămane în relația abuzivă sau face față
sărăciei. Cum stima de sine a victimei este foarte scăzută, ea poate ajunge să
creadă că nu se poate descurca fără cel care o abuzează.
Ești victima unui abuz financiar atunci când partenerul / partenera:
Îți ține cardurile la el și îți folosește banii cum vrea
Face împrumuturi bancare, te obligă să le girezi tu și nu restituie banii
Hotărăște singur, fără acordul tău, ce se întâmplă cu finanțele familiei
Refuză să contribuie la cheltuielile comune – pentru mâncare, plata
facturilor de întreținere, cheltuieli legate de copii
Îți restrictionează accesul la bani dacă refuzi să ai relații sexuale cu el
Îți interzice să-ți cumperi obiecte personale fără acordul lui, inclusiv
tampoane sanitare
Te obligă să dai socoteală pentru toate cheltuielile, inclusiv să aduci
chitanțe. Poate să facă asta chiar și atunci când cumperi ceva din
economiile tale
Îți aruncă banii pe jos, atunci când îi ceri
Te descurajează să ai un venit propriu, spunând că are el grijă de tine
Insistă să renunți la muncă sau nu te lasă să te angajezi

Îți reproșează că doar el are grijă de familie și îți repetă că fără veniturile
lui nu te poți descurca
Te descurajează să îți continui / termini studiile sau să participi la
cursuri care te pot ajuta să te dezvolți și să câștigi mai mult
Camuflat de cele mai multe ori sub masca bunelor intenții și a dorinței
de a avea grijă de banii familiei, abuzul financiar pune victimele într-o poziție de
servitute, așa cum arată experiența învingătoarei Alexandra:
”Mă descuraja să mă angajez pentru că era gelos și depindeam
financiar de el. Îmi cerea socoteală pentru fiecare leuț și făcea scandal de
fiecare dată când îmi cumpăram ceva în plus. Îmi reproșa mereu că fără el, eu
aș fi nimic. Mai îmi spunea că sunt norocoasă că m-a luat el, altfel se alegea
praful de mine. Ce a pus capac la toate pentru mine a fost când a vrut acces
și control pe alocația copiilor. Am reușit, cu sprijin, să-mi refac viața, alături de
cei doi copilași. Încă mai încearcă și acum să-mi ceară socoteală, deși nu mai
suntem un cuplu. Nu îi mai intru în joc! Mi-a ajuns!”

CE ESTE
ABUZUL SEXUAL?

Un act sexual presupune consimțământul partenerilor, exprimat fără
nicio presiune, șantaj sau manipulare. Asta e valabil în orice relație, inclusiv în
căsătorie. Atunci când relația intimă dintre doi parteneri este marcată de
abuzuri și încercări de a impune control, există un risc foarte mare ca acestea
să ducă la intimidare și abuz de natură sexuală. Femeilor care au fost deja
supuse de către parteneri la alte tipuri de abuz le este mai greu să negocieze
cu aceștia o relație sexuală egală și liberă consimțită.
Ești victima unui abuz sexual atunci când partenerul / partenera:
Te violează și te bate în mod repetat
Te forțează să faci sex cu el în fața copiilor
Profită de situațiile tale de vulnerabilitate fizică – dupa ce ai nascut, de
exemplu – ca sa te oblige sa faci sex cu el
Te forțează sa întreții relații sexuale cu alte persoane, fie că e și el
implicat sau doar se uită
Îți spune că e datoria ta să întreții relații sexuale cu el, pentru că e
bărbat și are nevoie să se descarce
Continuă actul sexual după ce i-ai cerut să se oprească
Te ignoră atunci când îi transmiți că te doare sau ești stânjenită de
fanteziile lui
Te dezbracă cu forța. Te tratează ca pe un obiect pe care-l folosește
numai ca să obțină plăcere sexuală
Face mereu aluzii că te îmbraci provocator ca să stârnești alți barbați
Te folosește ca să producă și să posteze – fără acordul tău – conținut
pornografic
Într-o relație intimă partenerii pot să intre în jocuri de rol, să-și
împărtășească fantezii și să-și propună să experimenteze situații sexuale
noi. Granița fermă dintre toate acestea și abuzul sexual o reprezintă, în orice
împrejurare, dorința comună și consimțământul liber exprimat al partenerilor.
Ce se întamplă când acestea lipsesc? Ne spune o învingatoare – Diana:
”Relația noastră se deteriorase de aproape un an, iar eu nu mă mai
simțeam deloc atrasă de el. Libidoul meu era zero. În urma unei infecții urinare
severe - cu sângerare, usturime incredibilă și o durere permanentă, probabil
legată de o somatizare - am ajuns la consult ginecologic. Am fost depistată cu
HPV în faza incipientă - cancer de col. Nu vă pot spune în ce stare eram. Chiar
dacă aveam dureri și nu puteam nici măcar ieși la baie de durere, el insista
să facem sex. Insista atât de mult, repetând că eu sunt femeia lui și că el are
nevoi, încât cedam. Se urca peste mine. Ochii îmi erau ațintiți în tavan și imi
curgeau lacrimile. Mă rugam în gând să termine cât mai repede ca să scap.
Am scăpat doar când am plecat și am divorțat. Am înțeles mai tarziu că ce am
trăit pe pielea mea se numește viol conjugal. E atât de greu de demonstrat, de
înțeles, de povestit...”

CE ESTE
ABUZUL SOCIAL?

Ești victima unui abuz social atunci când partenerul / partenera:
Încearca sa te îndepărteze – chiar să te izoleze - de familie, prieteni și
comunitate
Îți interzice – sau încearcă să te împiedice - să mergi la școală sau la muncă
Îți interzice – sau încearcă să te împiedice – să-ți definitivezi studiile,
să te înscrii la cursuri sau să faci orice activitate care poate duce la creșterea
nivelului tău de educație
Încearcă să îți împiedice sau să-ți limiteze realizarea profesională
Încearcă să te izoleze în casă și să te priveze de acces în spațiul de locuit
Îți ia actele de identitate
Te impiedică în mod intenționat să ai acces la informație
Te controlează în mod constant și îți violează intimitatea scotocind în
contul tău de email/ telefon/conturile tale de pe rețelele de socializare
Îți înregistrează mesajele, apelurile, istoricul vizitelor pe internet
Instalează pe ascuns camere în casă
Îți cere să-i dai socoteală despre persoanele pe care le-ai întâlnit și cu
care ai vorbit la telefon
Îți spune că trebuie să-i ceri permisiunea ca să te întalnești cu cei
dragi și apropiați ție, și îți impune limite pentru timpul pe care îl poți petrece în
compania lor
Nu te lasă niciodată singură; te urmărește din cameră în cameră; te
însoțește la toate activitățile din afara casei; la evenimente nu îți permite să
dansezi sau să pleci de la masă fără voia lui; nu îți permite să te uiți în ochii altui
bărbat.
Efectele emoționale ale abuzului social, deși sunt mai greu de perceput,
pot fi devastatoare. Stă marturie declarația altei învingatoare, Monica:
“ Întotdeauna eram atentă să nu întârziu, dacă îi spuneam că mă întorc
la o anumită oră. Știam că o să îmi scoată ochii și mă va supune la un întreg
interogatoriu. Mă suna încontinuu prin apel video și trebuia să îi spun exact
unde sunt. Mă descuraja să mă văd cu prietenele, acuzându-mă că sigur am în
plan să mă întâlnesc cu altcineva. La evenimentele la care mergeam împreună
priveam mereu în jos ca să nu mă acuze că mă uit după alți bărbați. Îmi
interzicea să dansez cu altcineva în afară de el. Am ajuns să nu mai îmi vizitez
nici părinții. Eram nefericită și mă simțeam cumplit de singură. Testimonialul
unei femei care a luat-o de la zero m-a motivat. Și am reușit! Încă mă tem că
m-ar putea suna să îmi ceară explicații, dar o să treacă...”

CE ESTE
ABUZUL FIZIC?

CE ESTE VIOLENȚA DOMESTICĂ?
Violența domestică reprezintă violența fizică sau altă forma de abuz
comisă de o persoană împotriva altei persoane într-un mediu domestic, cum
ar fi căsătoria sau coabitarea. În termeni mai generali, ea include toate actele
de violență fizică, sexuală, psihologică sau economică pe care le poate comite
un membru al familiei sau un partener într-o relație intimă. Violența domestică
poate să implice, de asemenea, violența împotriva copiilor, a parinților sau a
membrilor mai vârstnici ai familiei.
Statisticile arată că, în majoritatea cazurilor, violența domestică este
săvârșită de bărbați și afecteaza femeile. Orice femeie, indiferent de statutul
social sau nivelul studiilor, poate fi victima violenței domestice.
CE ESTE ABUZUL FIZIC?
Abuzul fizic este probabil cea mai recunoscută formă de abuz și cea mai
ușor de identificat. Chiar dacă nu lasă întotdeauna urme, unele gesturi agresive
– cum ar fi împinsul, scuipatul și trasul de păr – sunt tot forme de violență.
Refuzați astfel de atitudini și tratamente, și nu le minimalizați importanța - de
cele mai multe ori, dacă le acceptați, lucrurile se vor înrăutăți în timp.
Esti victima unui abuz fizic atunci când ești:
Lovită și bătută – cu pumnul, palma, picioarele, capul și cu orice obiect;
Îmbrâncită și trasă de păr
Scuipată, murdărită, mânjită
Înjunghiată sau înțepată
Bătută și violată în timpulsarcinii – în orice relație, inclusiv în căsnicie, întotdeauna
e nevoie de consimțământul partenerilor, exprimat fără niciun fel de presiune
Aruncată sau împinsă pe scări
Lovită cu capul de pereți sau de ferestre
Stropită cu urină
Enumerarea de mai sus e o listă a groazei. Am înfiintat Asociația Luthelo
pentru că ne dorim ca nimeni – femeie sau bărbat, copil, adult sau vârstnic să nu treacă prin asemenea experiențe oribile, care lasă urme fizice și produc
traume emoționale profunde, așa cum i s-a întâmplat Mariei:
”Îmi era frică să mai deschid gura. Îmi era frică sa fac orice, până și
să respir – mă gândeam că poate că asta m-ar fi ajutat să nu mai mănânc
bătaie. Am trăit pe pielea mea abuzul fizic, dar parcă nu-mi vine nici acum să
cred și încă mă întreb cum poate un bărbat să lovească o femeie până-i rupe
maxilarul? Am avut multe zile de spitalizare și am putut bea doar supă cu paiul.
După toate acestea m-am întors la el, pentru că îmi investisem toți banii în casa
care era pe numele lui și pentru că părinții mei mi-au spus că dacă mi l-am luat,
atunci să mi-l țin. Nu aveam unde să merg și îmi era teama să vorbesc.”

Plan de siguranță adaptat de Asociația
LUTHELO cu ajutorul avocatei Liliana
Stefanescu - Goanga, după modelul
FiiPregatit.ro – Platforma Națională de
Pregătire în Situații de Urgență.

PLANUL DE
SIGURANȚĂ

1. Fii atentă la semnele declanșatoare
ale abuzului și, înainte de a începe o
nouă criză violentă, folosește-te de
orice motiv ca să te îndepărtezi de el
și să ieși din casă.
2. Identifică zonele sigure ale casei
unde te poți refugia în cazul în care
o ceartă sau un posibil atac este de
neevitat:  evită spațiile mici și fără
ieșire, sau camerele în care se găsesc
obiecte care pot deveni arme (cum ar
fi bucătăria). Dacă este posibil, alege
o cameră cu ușa spre exterior sau cu
fereastră. Stabilește un cod (cuvânt,
frază, semnal) prin care să-ți avertizezi
copii, prietenii sau vecinii că ești în
pericol, pentru ca ei să sune la poliție
după ajutor.
3. Verifică-ți setările telefonului mobil.
Există tehnologii pentru telefonia
mobilă pe care agresorul le poate
utiliza pentru a asculta apelurile
purtate sau pentru a urmări locația
în care te afli. Deci, închide-l atunci
când nu este în uz sau nu-l mai lua
cu tine când fugi de agresor. O altă
posibilitate ar fi să îl resetezi astfel
încât să ajungă la setările din fabrică.

4. Agresorii monitorizeaza de multe
ori activitățile partenerelor lor,
inclusiv folosirea calculatorului. Chiar
dacă există modalități de a șterge
istoricul de internet, acest lucru
poate fi un semnal de alarmă pentru
partenerul tău că încerci să ascunzi
ceva, așa că fii foarte atentă. În plus,
este aproape imposibil să ștergi din
calculator toate dovezile, istoricul siteurilor vizitate etc., dacă nu știi foarte
multe despre computere. Eventual
poți folosi modul INCOGNITO atunci
când deschizi o fereastră nouă și nu
vrei să lași urme.
5. Dacă tu cauți ajutor on-line, cel mai
sigur este să utilizezi un calculator din
afara casei în care locuiești. Poți utiliza
calculatorul de la locul de muncă, din
casa unui prieten, bibliotecă etc.
6. Fii prudentă cu mail-urile și mesajele
trimise. S-ar putea ca agresorul să-ți
știe deja parola și să acceseze contul
tău. Ia în considerare crearea unui nou
cont de mail despre care el să nu știe
nimic.
7. Fă-ți un plan de evadare.

ÎN CAZ DE URGENȚĂ
Fii gata să pleci oricând e nevoie.
Dacă ai mașină, ai grijă să fie mereu
alimentată și parcată într-un loc în
care poți ajunge imediat.  E posibil
să-ți fie frică să pleci sau să ceri ajutor
fiindcă abuzatorul tău se va răzbuna
dacă va afla. Atunci când cauți ajutor
împotriva abuzului, este important
să-ți acoperi urmele, mai ales
atunci când utilizezi telefonul sau
calculatorul.
Ia
în
considerare
achiziționarea unei cartele prepaid
sau a unui alt telefon mobil despre
care agresorul să nu știe.
Ascunde la prietenii de încredere o
sumă minimă de bani de urgență,
haine, numere de telefon importante
și neaparat actele de identitate ale
tale și ale copiilor.
Încearcă să memorezi o listă de
contacte de urgență. Întreabă mai
multe persoane de încredere dacă le
poți contacta, în caz de nevoie, pentru
o noapte de cazare.
ÎN CAZUL IN CARE AI MAI MULT TIMP
LA DISPOZIȚIE
Ai grijă să iei cu tine toate obiectele
de valoare care te pot ajuta să câștigi
ceva bani prin vânzarea lor, sau care
te vor scuti de cheltuieli suplimentare
(haine, pantofi, bijuterii).  Închide-ți
conturile existente și deschide un
cont la altă bancă



Caută din timp un job pentru a te
putea autosusține

Caută o locuință la prieteni sau o
chirie mai rezonabilă aproape de
școala, servici
Află ce documente îți sunt necesare
pentru înscrierea la altă creșă,
gradiniță, scoală dacă e nevoie să îți
muți copilașii
Asigură-te că cei apropiați află de la
tine ce se întâmplă. Dacă ție îți este
rușine, agresorul nu se va sfii să spună
o poveste care să te încrimineze.
O dată cu introducerea divorțului,
depune la judecătorie și o cerere
de Ordonanță Președințială pentru
a stabili domiciliul minorilor la tine
și pensia de întreținere până la
finalizarea divorțului. Altfel riști să vină
să îți ia copiii oricând și nu vei avea ce
să faci din punct de vedere legal.
Dacă îți este teamă să mergi neînsoțită
la judecătorie, medicina legală, poliție,
protecția copilului - cere ajutorul
organizațiilor
nonguvernamentale.
Cele mai multe pot oferi acest
serviciu. O persoană de încredere din
cadrul organizației te-ar putea însoți.

CE FACI DUPĂ CE AI PLECAT?
Să te protejezi de agresor după ce
ai plecat, este la fel de important ca
atunci când locuiați împreună. Ar
putea fi necesar să te muți întrun loc
în care fostul partener nu te poate
găsi. Dacă ai copii, s-ar putea sa fie
nevoie să-i transferi la o altă școală.
Pentru a păstra noua locație secretă:
Nu-ți lista numărul de telefon – sună
la compania de telefonie fixă sau
mobilă pentru a cere acest lucru
Pentru facturi și corespondență
folosește mai bine o căsuță poștală
decât adresa de acasă
Anulează conturile bancare vechi
și cardurile de credit, mai ales dacă
au fost comune cu agresorul. Când
deschizi conturi noi folosește altă
bancă
Dacă ai rămas în aceeași zonă cu
agresorul, schimbă rutina zilnica.
Folosește un alt drum pentru a
ajunge la serviciu, evită locurile unde
mergeați împreună, unde agresorul
te-ar putea găsi, caută alte
magazine, piețe pentru a-ți face
cumpărăturile.
Ține la tine tot timpul un telefon mobil
încărcat pentru eventualitatea în care
va trebui să suni la 112.
CERE AJUTOR



Sună la 112 şi cere sprijin dacă viaţa şi
sănătatea îți sunt puse în pericol!

Cere ajutor medical deoarece
vătămările suferite pot evolua
neaşteptat şi se pot agrava rapid
Solicită un consult medico-legal şi
eliberarea unui certificat constatator.
Acesta se eliberează contra cost,
contravaloarea
recuperându-se
ulterior, după câştigarea procesului
sau de la anumite organizații
neguvernamentale dedicate.
În cazul unei agresiuni sexuale, nu îți
schimba hainele şi nu te spăla,
pentru a nu distruge probele necesare
medicilor legişti
Dacă este chemată poliţia la domiciliu
pentru constatarea unei agresiuni
şi obiectele sunt răvăşite, sunt pete
de sânge, nu face ordine deoarece
poliţiştii trebuie să observe locul
faptei aşa cum este.
Inainte de a ajunge politia încearcă să
faci poze fără ca el să-și dea seama.
Trimite-le repede unor prieteni de
încredere pentru a le avea ca probe
în instanță.
ORDINUL DE PROTECȚIE PROVIZORIU
Sună la 112 întotdeauna când ești în
pericol, când agresorul te amenință
cu moartea ori când sănătatea, viața,
integritatea fizică și psihică a ta și a
copiilor tăi sunt puse în pericol.
Un echipaj de poliție este obligat să
se prezinte la locul faptei (domiciliul
tău) sau oriunde altundeva se
întâmplă agresiunea.
Polițistul are posibilitatea, în urma

evaluării riscului, după completarea
unui formular, să ia imediat una dintre
următoarele măsuri cu privire la
agresor:
- evacuarea temporară a
agresorului din locuința comună,
chiar dacă acesta este proprietarul
- reintegrarea victimei și a
copiilor în locuința comună
- păstrarea unei distanțe față
de victimă
- purtarea unui dispozitiv de
supraveghere
- obligarea la predarea
armelor pe care le deține.
.

familiei.  Ordinul poate stabili limitarea
dreptului de folosinţă al agresorului
numai asupra unei părţi a locuinţei
comune atunci când aceasta poate fi
astfel partajată încât agresorul să nu
vină în contact cu victima;
Obligarea agresorului la păstrarea
unei distanţe minime determinate
faţă de victimă, faţă de copiii acesteia
sau faţă de alte rude ale acesteia ori
faţă de reşedinţa, locul de muncă sau
unitatea de învăţământ a persoanei
protejate. Întrucât legea nu stabileşte
o anumită distanţă, aceasta urmează
să fie indicată expres de către instanţă
în ordinul de protecţie;
Interdicţia pentru agresor de a se
deplasa în anumite localităţi sau
zone determinate pe care persoana
protejată le frecventează sau le
vizitează periodic;
Interzicerea oricărui contact, inclusiv
telefonic, prin corespondenţă
sau în orice alt mod, cu victima;

ORDINUL DE PROTECȚIE
Persoana a cărei viaţă, integritate
fizică sau psihică ori libertate este
pusă în pericol printr-un act de
violenţă din partea unui membru al
familiei poate solicita instanţei ca, în
scopul înlăturării stării de pericol,
să emită un ordin de protecţie.

Ordinul de protecție poate cuprinde
evacuarea temporară a agresorului
din locuinţa familiei, indiferent dacă
acesta este titularul dreptului de
proprietate, reintegrarea victimei
şi, după caz, a copiilor, în locuinţa

Obligarea agresorului de a preda
poliţiei armele deţinute;
Încredinţarea copiilor minori
stabilirea reşedinţei acestora.

sau

Durata măsurilor de protecție dispuse
de instanța de judecată este
determinată în mod explicit de către
judecător dar nu poate fi mai mare de
șase luni de la data emiterii ordinului.
Chiar dacă decizia nu indică în mod
expres durata măsurilor luate, ele vor
intra în vigoare pentru o perioadă de
șase luni de la data emiterii.
Competenţa de emitere a ordinului

de protecţie aparţine judecătoriei
în a cărei rază teritorială îşi are
domiciliul sau reşedinţa victima.
Titularul cererii de emitere a unui
astfel de ordin este însăşi victima.
Cererea poate fi introdusă personal
sau prin reprezentant legal şi
este scutită de taxa de timbru judiciar.
Cererile pentru emiterea ordinului de
protecţie se judecă de urgenţă şi, în
orice situaţie, soluţionarea acestora
nu poate depăşi un termen de 72 de
ore de la depunerea cererii. Cererile
se judecă în camera de consiliu,
participarea
procurorului
fiind
obligatorie.
Ordinul de protecţie este executoriu.
Încălcarea oricăreia dintre măsurile
dispuse prin ordinul de protecţie
constituie
infracţiunea
de
nerespectare a hotărârii judecătoreşti
şi se pedepseşte cu închisoare de la
o lună la un an.  Pentru a se solicita
un ordin de protecția se completează
o cerere-tip, care poate fi descărcat
de pe internet ori solicitat de la orice
secție de poliție ori judecătorie.
Solicitați întotdeauna pentru victime,
în cazul în care nu aveți avocat, să se
desemneze un avocat din oficiu! Acest
lucru se întamplă doar la cerere, nu în
mod obligatoriu, cum este la agresor.
Fiți atente atunci când se stabilește
termenul
de
judecată
pentru
judecarea ordinului de protecție la ce
probe trebuie să administrați.
Mergeți cu un martor, de preferat
dacă a fost cineva de față, dacă nu

cineva care știe istoricul. Luați cu
dvs. toate actele, înscrisurile de care
vă puteți folosi, mesaje, înregistrări,
fotografii.
Toate înregistrarile trebuie puse pe un
cd/stick pentru a fi lăsate la dosarul
cauzei. De asemenea, acestea trebuie
transcrise pe suport de hârtie, dacă
aveți timpul necesar. Este mai ușor
pentru instanța de judecată să asculte
o înregistrare având și textul scris.
Statistica lunilor ianuarie – iunie 2019
conform datelor primite de la IGPR
arată faptul că în majoritate
covârșitoare ordinele de protecție
sunt respectate!
Și pentru acest motiv specialiștii
recomandă în fiecare situație să se
apeleze la ordinul de protecție, pentru
că în cele mai multe cazuri este
respectat. Numai așa victimele pot
avea o șansă pentru a fi protejate
macăr pentru o perioadă limitată de
timp, perioadă în care își pot rezolva
celelalte chestiuni legale: divorț,
autoritatea
părintească
asupra
copiilor, plângeri penale, etc.

PLÂNGERE PENALĂ

DIVORȚ

Absolut obligatoriu: de scris plângere
penală (poate fi scrisă de acasă, la o
prietenă, etc, nu neaparat la secția de
poliție) și de depus la secția de poliție.

Este foarte important ca, după
emiterea sau o dată cu depunerea
cererii de emitere a ordinului de
protecție să se formuleze și să se
depună și acțiunea de divorț. În cadrul
acțiunii de divorț, pe lângă pronunțarea
efectivă a desfacerii căsătoriei, se
soluționează și cererile accesorii,
respectiv: autoritatea părintească
asupra minorilor, domiciliul minorilor și
pensia de întreținere.
Dacă există și copii minori, vă sfătuiesc
să solicitați autoritate părintească
exclusivă, cu atât mai mult cu cât
există abuz fizic. Art. 36 din Legea
272/2004,
privind
protecția
și
promovarea drepturilor copilului,
prevede ca motiv întemeiat să se
stabilească autoritatea părintească
exclusivă: alcoolismul, boala psihică,
dependența de droguri a celuilalt
părinte, violența față de copil sau față
de celălalt părinte, condamnările
pentru infracțiuni de trafic de
persoane, trafic de droguri, infracțiuni
cu privire la viața sexuală, infracțiuni
de violență, precum și orice alt motiv
legat de riscurile pentru copil, care ar
deriva din exercitarea de către acel
părinte a autorității părintești.
Domiciliul minorilor este de asemenea
important a fi stabilit la mamă!!!

Păstrați numărul de înregistrare.
Este bine ca în prealabil sau după
depunerea plângerii penale să se
scoată și un certificat medico-legal
dacă există abuzul fizic vizibil pe
corpul victimei, certificat care se
atașează la plângere.
Infracțiunea săvârșită de agresor
poate fi de:
1. violență în familie, prevăzută și
pedepsită de art. 199 Cod penal,
raportat la art 193 Cod penal.
2. amenințare, prevăzută și pedepsită
de art. 206 Cod penal,
3. distrugere, prevăzută și pedepsită
de art. 253 Cod penal.
Pentru fiecare caz în parte se poate
face plângere penală, împreuna sau
separat, depinde de data la care au
fost săvârșite.

ORDONANȚA PREȘEDINȚIALĂ
Până la soluționarea definitivă a acțiunii
de divorț este important a se solicita
pe calea ordonanței președințiale
stabilirea domiciliului minorilor la
mama și pensie de întreținere. Fiecare
caz are particularitatea proprie, astfel
încât este recomandat să se apeleze
la un specialist.

NOTE

Indiferent de gen, vârstă, studii,
experiență profesională și locul în care te afli,
poti deveni și tu un agent în
combaterea violenței domestice.
Orice gest, oricât de mărunt,
poate face o diferență enormă pentru
femeile care cad victime violenței,
pentru copiii lor și alți membri ai familiei.

Hai să le ajutăm împreună să-și schimbe destinul
și să devină învingătoare!
Banca Transilvania
IBAN RO86BTRLRONCRT0507098201
Sibiu
Tel.: 0771 22 55 41; 0721 888 704
www.asociatia.luthelo.ro
email: asociatia.luthelo@gmail.com

Încă dinaintea înființării am fost încurajate
și susținute de Ana Bella Estevez. Ea a fost
a doua femeie din Spania care a apărut la
televizor cu nume, prenume și fața neblurată
împărtășindu-și povestea pozitivă. Într-o
noapte, împreună cu cei patru copilași,
a fugit salvându-și astfel viața. A refuzat
certificatul și eticheta de victimă. A reușit să
ajute foarte multe femei, care mai departe au
simțit nevoia să ajute. Așa s-a creat o rețea
de sprijin de la învingătoare la învingătoare.
Credem că putem adapta modelul ei și în
România .

Inspirată de experiențele ei cu
sistemul public de asistență socială,
Ana Bella preferă să se concentreze
pe beneficiile ieșirii dintr-o relație abuzivă, mai degrabă
decât să vorbească despre pericolele la care se expun
femeile care aleg să rămână într-o astfel de relație.

CUM POȚI AJUTA O PRIETENĂ
AFECTATĂ DE VIOLENȚA
DOMESTICĂ?

1.
Ascultă și întreabă. Fii empatic(ă), nu
te grăbi să dai soluții.
2.
Păstrează confidențialitatea.
spune nimănui nimic fără acordul ei.

Nu

3.
Ține cont de faptul că ea suferă și,
în același timp, se teme că va fi judecată
și criticată pentru că a ajuns în situația
respectivă. O ajută dacă o crezi fără să cauți
vinovații.
4.
Stabiliți un cod de comunicare ca să
nu o pui în pericol. De exemplu, o suni și –
ca să te asiguri că poate vorbi în siguranță
o întrebi: “Ai comandat pizza?” Dacă nu e în
siguranță în momentul respectiv ea ar putea
raspunde: “Nu am comandat nicio pizza, ați
greșit numărul”.
5.
Dacă partenerul îi stie parolele de
la email și de la conturile de social media
și ea vrea sa și le schimbe, asta poate
să dea de banuit și să o puna în pericol.
Mai sigur e să-și creeze alte conturi, și să
folosească pentru asta calculatorul tău sau
al altei cunoștințe.
6.
Amintește-i
că
martorii
sunt
importanți și sfatuiește-o să adune cât mai
multe probe – înregistrări audio, print screenuri după conversații în care este amenințată/
șantajată, fotografii și certificate medicolegale în cazul unor episoade violente.
7.
Ajut-o să-și facă un plan de evadare
pentru cazul în care este în pericol fizic
major.
8.
Încurajeaz-o să vorbească numai cu
persoane de încredere despre situația ei
9.
Sună la 112 atunci când viața și
integritatea ei sunt în pericol.

