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1    DESPRE PROIECT

Hai să construim împreună un viitor egal!

Aici vei afla mai multe informații despre proiectul 
Viitorul este Egal, proiect în cadrul căruia 
a fost realizat acest material.

Viitorul este Egal, ne place nouă să spunem cu emoție și 
speranță. O speranță pe care o simțim ca pe niște fluturași în 
stomac, exact ca atunci când ne îndrăgostim. 

Așa se numește și proiectul cu care am ajuns la tine, să povestim 
mai multe despre violență, egalitate de gen, roluri 
și stereotipuri. Și credem că, prin educație, 
informare, implicarea ta, a mea, a noastră, 
putem să schimbăm lucrurile spre a avea un 
viitor (mai) egal. 

Proiectul a început în aprilie 2021, se desfășoară 
în licee din București, și implică activități de educație 
non-formală. Fiecare clasă care ia parte la aceste 
activități beneficiază de trei ateliere, unde povestim 
despre diferențele de percepție pe care le are societatea 
asupra bărbaților și asupra femeilor, despre rolurile care ni se dau 
încă de la naștere, despre o ordine a lucrurilor care nu mai trebuie 
să rămână așa, despre cum inegalitățile nasc violență, despre tipuri 
de violență, dar și despre cum ne protejăm, cui ne adresăm, cum 
ne implicăm și cum devenim parteneri ai unui viitor egal. Concret, ce 
putem noi să facem pentru a schimba lumea.  

Despre toate aceste lucruri, vei găsi informații și aici, în paginile ce 
urmează.
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Dar până atunci, să continuăm să-ți spunem povestea proiectului. După 
ce ne-am văzut pe băncile liceelor, unde ne-a fost și nouă dor să ne 
întoarcem și să punem mâna pe o bucățică de cretă sau pe un marker, 
am făcut o campanie stradală alături de voi, elevi și eleve de la licee din 
București, și de alți oameni care s-au alăturat, în mod voluntar, pentru 
că au înțeles cât de important e să dea mai departe un mesaj în spațiul 
public.

Ne-am adunat în Cișmigiu, unde am vorbit cu trecătorii/trecătoarele din 
parc despre roluri de gen, despre hărțuire stradală și despre care ne 
sunt valorile. Adică, mai concret, despre egalitate. Dacă n-ai luat parte 
la experiența asta până acum, mai ai ocazia. După ce facilităm aceste 
ateliere, ne întoarcem în spațiul public să le atragem oamenilor atenția 
cu privire la egalitate și violență de gen. În toamna-iarna anului 2021, 
am făcut asta și în mediul online, în cadrul unei campanii care s-a 
numit „Ascultă-ne, gen”. În această campanie, am adunat 
o colecție de 16 povești ale generației tale. Poveștile 
unei generații care ne-a spus că se simte nevăzută 
și neauzită. Am vrut să le dăm voce adolescenților 
și adolescentelor să vorbească despre problemele 
cu care se confruntă și despre nevoile pe care le au, 
fără să mai presupunem noi, în locul lor. Cei mai mulți 
oameni care au luat parte la campanie ne-au mărturisit că 
cea mai mare nevoie pe care o au este să fie luați în serios. Și 
că au fost tratați diferit și li s-a spus că pot sau că nu pot să 
facă ceva, să se îmbrace într-o anumită culoare, să aleagă 
o anumită carieră, doar pentru că sunt fete sau doar pentru 
că sunt băieți. 

Un alt lucru pe care-l mai facem în acest proiect e să investigăm. Nu 
lucrăm cu cercetătorii britanici, dar lucrăm cu niște cercetătoare românce 
care ne ajută să vedem cât de ușor e pentru tine și alți 899 colegi de-
ai tăi să identificați tipare și comportamente abuzive. Da, sunteți 900. 
900 de liceeni și liceene care răsfoiți aceste pagini. Poate că vă știți 
între voi, poate că nu, dar nevoile și problemele voastre vor fi date mai 
departe, către instituții. Urmează să derulăm o campanie de advocacy și 
să dezvoltăm o serie de propuneri de politici publice pentru prevenirea 
și combaterea violenței în rândul tinerilor/tinerelor. Adică, mai precis, să 
vorbim cu instituțiile despre ce putem face mai mult, mai repede, mai 
urgent, astfel încât să fim în siguranță. 
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2    DESPRE EGALITATE DE GEN - CE ESTE EGALITATEA DE GEN?
Aici vei afla mai multe informații despre ce înseamnă egalitatea de gen. Dar mai întâi… 

Ce este genul?

Genul se referă la atributele sociale și la oportunitățile 
care sunt asociate cu a fi bărbat sau femeie, și la 
relațiile dintre fete/femei/băieți/bărbați. Aceste atribute, 
oportunități sau relații sunt niște constructe sociale, și 

sunt învățate sau dobândite prin procese de socializare. 
Genul determină care sunt așteptările pe care societatea 

le are de la un bărbat sau de la o femeie, ce e permis pentru 
fiecare să facă/să nu facă și în ce contexte. În multe societăți, 
sunt diferențe și inegalități între femei și bărbați în ceea ce 
privește responsabilitățile pe care acestea/aceștia le au, dar și 
în ceea ce privește oportunitatea de a lua decizii. Genul este 
o parte dintr-un context socio-cultural, precum și rasa, clasa 

socială, nivelul de sărăcie, vârsta, etnia etc. 

În general, așteptările și presupunerile bazate pe gen plasează femeile 
pe o poziție dezavantajată în ceea ce privește drepturile și libertățile 

lor, dar și în ceea ce privește recunoașterea lor ca fiind autonome, 
ca fiind adulți capabili să participe pe deplin la dezvoltarea politică, 

economică și socială, precum și la luarea de decizii care le 
afectează propriile vieți.1

Ce este egalitatea de gen?

Egalitatea de gen (sau egalitatea dintre femei și bărbați) 
se referă la a avea drepturi egale, responsabilități și 

oportunități egale. Egalitatea nu înseamnă că femeile și 
bărbații vor ajunge să fie la fel, ci că vor putea face același 

lucru, având acces în mod egal la resurse și oportunități, 
indiferent dacă s-au născut bărbați/femei. Inegalitatea 
de gen nu este o problemă a femeilor, ci este o 
problemă care îi afectează și pe bărbați2.

1   European Institute for Gender Equality - Glossary & Thesaurus
2   UN Women Concepts and Definitions

https://eige.europa.eu/thesaurus
https://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm
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Ce este identitatea de gen?

Chiar dacă am vorbit până acum despre egalitatea dintre bărbați și femei, există mai multe genuri 
(precum non binaritatea - persoanele non binare nu se identifică cu niciunul dintre genuri), și este 
important să luăm în considerare identitatea de gen a fiecărei persoane. Sunt persoane care nu se 
identifică cu sexul biologic, inclusiv în ceea ce privește relația cu propriul corp, lucru care poate să 
ducă la modificarea acestuia în timp (fie prin tunsori, mod de îmbrăcăminte, mod de a vorbi/de a se 
comporta, de exemplu, sau prin tratamente hormonale și intervenții chirurgicale, dacă acestea sunt 
dorite pentru tranziția către genul cu care se identifică). De exemplu, persoanele transgender au 
o identitate de gen care diferită de cea care le-a fost atribuită la naștere, și își doresc să își exprime 
această identitate așa cum simt ele.3 

Ce sunt normele, rolurile & stereotipurile de gen?

Societatea încearcă să definească niște limite clare în ceea ce privește să fii femeie/bărbat, și setează 
niște standarde și așteptări la care bărbații și femeile să se conformeze, în funcție de anumite contexte 
sociale, culturale și temporale. Aceste așteptări se numesc norme de gen și sunt idei despre cum 
ar trebui, de fapt, să ne comportăm. Sunt standarde pe care le interiorizăm, de multe ori, încă din 
copilărie, și care pot influența modul în care socializăm. De asemenea, rolurile de gen sunt niște 
norme comportamentale care stabilesc ce este considerat acceptabil de la persoanele de un anumit 
sex. Rolurile de gen determină, de cele mai multe ori, responsabilități tradiționale precum cine are grijă 
de casă, de copii, cine gătește, dar și ce meserii sunt potrivite pentru bărbați sau femei. 
 
Ideile preconcepute conform cărora femeile sau bărbații primesc aceste norme și roluri sunt limitate 
doar de genul lor, și se numesc stereotipuri de gen. Acestea pot limita dezvoltarea unor aptitudini 
și abilități ale fetelor, femeilor, băieților sau bărbaților, în ceea ce privește parcursul lor educațional, 
profesional, dar și din punct de vedere al oportunităților, la nivel general. Stereotipurile despre 
femei provin din atitudini adânc înrădăcinate, valori, norme și prejudecăți care le limitează adesea 
oportunitățile. Acestea sunt folosite pentru a menține relațiile tradiționale de putere ale bărbaților, 
reprezentând astfel atitudini sexiste care  împiedică  dezvoltarea femeilor.4 

Că să-ți dai seama cât de adânc înrădăcinate sunt aceste stereotipuri, te poți întreba dacă ți s-a spus 
vreodată că nu poți face ceva doar pentru că ești fată sau doar pentru că ești băiat, dacă ai auzit încă 
din copilărie că pentru fete există anumite culori, anumite jucării - și că e la fel și în cazul băieților; 
fetele se îmbracă în roz, băieții în albastru. 

3   European Institute for Gender Equality - Glossary & Thesaurus
4   European Institute for Gender Equality - Glossary & Thesaurus

https://eige.europa.eu/thesaurus
https://eige.europa.eu/thesaurus
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Fetele se joacă cu păpuși, băieții cu mașini. Sigur că nu este o regulă general valabilă, însă chiar și 
magazinele aranjează produsele pe categorii. Din fericire, lucrurile încep, treptat, să se schimbe. De 
exemplu, în Spania, în anul 2022, a fost interzisă prin lege împărțirea pe categorii de culori sau jucării, 
pentru a încuraja copiii să își descopere propriile identități și pasiuni.5 

Toate aceste lucruri, care încep încă din copilărie, sugerează o împărțire între ce poți face mai departe 
în viață: jucăriile fetelor conțin inclusiv bucătării în care să gătească sau seturi de făcut curățenie în 
casele păpușilor. Practic, ți s-a spus de la o vârstă fragedă că o fată, ca viitoare femeie, va face curat 
în timp ce băieților, viitorilor bărbați, li se sugerează că vor conduce mașini sau motoare. 

Mai târziu, creștem și îmbrățișăm aceste roluri fără să ne întrebăm prea mult de unde vin. Pare să fie 
cursul firesc al lucrurilor - felul în care bunicii și părinții noștri au trăit, la rândul lor. Așa că, de multe ori, 
facem ce am văzut în casa în care am crescut. Din nou, nu sunt reguli generale. Sunt și familii în care 
tatăl gătește, iar mama călătorește foarte mult în interes de serviciu. Dar, în cele mai multe cazuri, 
încă s-au păstrat rolurile clasice.

Ai auzit vreodată glume de tipul „E fată sau băiat?”, care se fac, poate, la adresa unei fete tunsă scurt, 
care se îmbracă sport și își petrece timpul cu băieții? E posibil ca acea fată să nu se regăsească în 
ceea ce se promovează ca fiind feminin. Poate preferă să poarte mai mult albastru decât roz, poate nu 
se identifică cu a fi fată, pur și simplu, poate este non binară sau poate este transgender. Sau poate 
că nu vrea să afișeze ce înțelegem în mod tradițional prin a fi fată. 

Și dacă tot am dat acest exemplu, putem să continuăm tot de aici. O persoană care e diferită, care 
refuză să se încadreze în aceste roluri bine definite, poate să fie ținta unor glume care poate par 
sau vor să fie nevinovate la început. Însă, pe măsură ce timpul trece, e posibil ca „glumele” să se 
înrăutățească. E posibil ca persoana respectivă să fie judecată, criticată, și să devină ținta unor forme 
de abuz. Violența poate afecta pe toată lumea, indiferent dacă este o persoană bogată sau săracă, 
educată sau needucată, dacă trăiește la sat sau la oraș, dacă e femeie sau bărbat.  

Fundamentul inegalității de gen, al perpetuării normelor și rolurilor de gen și al violenței de gen este 
patriarhatul. Acesta reprezintă un sistem social și politic de dominație și superioritate a bărbaților 
asupra femeilor și se regăsește în toate structurile societății, în sfera publică, guvernamentală, dar mai 
ales în cea privată, domestică. Expresii precum „tatăl este capul familiei” sunt înrădăcinate în mentalul 
colectiv, validând astfel printr-o formă populară, nescrisă, autoritatea bărbaților asupra femeilor și 
copiilor.6 

5   Euronews -  Spain agrees to prevent toy manufacturers advertising products using gender stereotypes
6   European Institute for Gender Equality - Glossary & Thesaurus

https://www.euronews.com/2022/04/27/spain-agrees-to-prevent-toy-manufacturers-advertising-products-using-gender-stereotypes
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1316
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Unde putem vedea consecințele inegalității de gen?

Consecințele inegalității de gen se regăsesc în toate domeniile vieții. De exemplu, pe piața muncii 
unde, conform Comisiei Europene, la nivelul Uniunii Europene, femeile sunt subreprezentate, fiind 
angajate doar în proporție de 66.2%, comparativ cu numărul bărbaților, care este mai mare cu 11% 
(77.2%). O altă problemă este segregarea pe gen în ceea ce privește domeniile de muncă. 3 din 10 
femei lucrează în educație, sănătate, sau servicii sociale (domenii în care bărbații sunt prezenți doar 
în proporție de 8%), în timp ce 1 din 3 bărbați lucrează în tehnologie, inginerie, matematică (o piață pe 
care femeile o ocupă doar în proporție de 7%). 

Pe lângă faptul că sectoarele care sunt dominate de femei nu sunt atât de bine plătite, există și 
diferențe salariale bazate pe gen - în țările din Uniunea Europeană, femeile sunt plătite cu 14% mai 
puțin decât bărbații, conform unui studiu care a analizat perioada 2018-2020.7 

Un alt exemplu este legat de reprezentarea politică. Conform datelor furnizate de către UN Women, 
egalitatea de gen, în ceea ce privește reprezentarea în poziții de putere, va fi atinsă abia peste 130 
de ani. La nivel global, doar 25% dintre parlamentarii naționali sunt femei.8 În România, femeile 
ocupă 18,5% locuri în Parlament9, și există o singură femeie în actualul guvern, în anul 2022 (Ministra 
Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse). În prezent, România este țara cu cel mai mic număr de 
femei în guvern din Europa10. 

7     European Commission - Women’s situation Labour Market
8     Un Women
9     European Parliament - Women in politics in the EU
10   Ziare.com - România are cele mai puține femei în Guvern din toată Uniunea Europeană

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/women-labour-market-work-life-balance/womens-situation-labour-market_en
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689345/EPRS_BRI(2021)689345_EN.pdf
https://ziare.com/femei-guvern-ciuca/romania-cele-mai-putine-femei-guvern-toata-uniunea-europeana-cum-stau-celelalte-tari-1744650
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Ai auzit vreodată afirmații precum:

„Nu e normal ca o femeie să fie implicată în politică”.

„O femeie nu ar trebui să fie masculină, tunsă scurt, îmbrăcată în albastru”.

„Orice femeie trebuie să se căsătorească și să facă copii”. 

„Femeile trebuie să fie cele care stau acasă cu copiii în concediul de maternitate”. 

„O femeie nu ar trebui să divorțeze”. 

„Fetele nu ar trebui să joace fotbal”.

„Nu e normal ca o femeie să mănânce prea mult”. 

„Femeile trebuie să fie slabe și să aibă părul lung”.

„Responsabilitățile casnice (curățenie, gătit) sunt lucruri de care trebuie să se ocupe femeile”.

„O femeie nu ar trebui să bea alcool și să fumeze”.

„Femeile nu ar trebui să iasă singure în club sau să întrețină relații sexuale în afara unei relații 

serioase.”?

Toate aceste afirmații sunt exemple de roluri de gen pe care le regăsim în societate, care au fost 
transmise de la o generație la alta. Dacă ne uităm la cifre și statistici furnizate de către UN Women, 
putem afla, de exemplu, că în România, femeile și fetele de peste 10 ani își petrec 17.5% din timpul 
lor implicându-se în treburi casnice, comparativ cu 9.4% din timp pe care îl alocă băieții și bărbații 
acestor activități.11  

11   UN Women

https://data.unwomen.org/country/romania
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În același timp, și bărbații sunt supuși unor prejudecăți/ stereotipuri și roluri de 
gen, care le afectează comportamente:

„Bărbații nu plâng”.

„Bărbații nu ar trebui să vorbească despre emoțiile lor, să spună ce simt, sau să meargă la terapie”.

„Un bărbat trebuie să aibă grijă de familia lui și să se asigure că soția/partenera/copiii lui au tot ce își 

doresc din punct de vedere material”. 

„Un bărbat nu ar trebui să fie feminin”.

„Bărbații nu ar trebui să gătească sau să facă curat”. 

„Bărbații adevărați nu au job-uri precum educator/învățător, asistent medical sau alte meserii care sunt 

asociate cu femeile”. 

„Un bărbat nu ar trebui să își ia concediu de creștere a copilului”. 

„Bărbaților trebuie să le placă sportul și trebuie să joace fotbal”. 

„Bărbații nu ar trebui să fie feminiști”. 

„Bărbații nu trebuie să vorbească despre menstruație”. 

„Bărbații nu au ce căuta pe locul din dreapta într-o mașină. Ei sunt cei care ar trebui să conducă, nu femeile”. 

„Bărbații nu ar trebui să aibă părul lung”. 

„În orice relație, bărbatul trebuie să domine”.

„Bărbații sunt cei care plătesc consumația atunci când ies la o întâlnire”. 

Spuneam că astfel de idei le afectează comportamentele oamenilor pentru că, de obicei, cine refuză 
să se supună acestor norme, acestor reguli nescrise, poate deveni victimă a discriminării, a hărțuirii, 
sau chiar a unei forme de violență. 

Băieții/ bărbații se confruntă și ei cu foarte multe roluri și presiuni venite din partea societății. Una 
dintre cele mai mari este legată de ideea că trebuie să fie „capul familiei” și să asigure un trai decent 
membrilor acesteia. Să aibă o carieră de succes, să câștige mai mulți bani decât partenera sa, să 
nu-și arate emoțiile (în mod special în public). Toate aceste presiuni au consecințe serioase asupra 
sănătății emoționale a bărbaților. Rata suicidului, de exemplu, este mai mare în rândul bărbaților. Dacă 
ne uităm la cifrele raportate la nivelul Uniunii Europene, aproape 8 din 10 sinucideri au fost în rândul 
bărbaților în anul 2016, conform datelor transmise de către Eurostat.12

Persoanele experte în domeniul sănătății mintale susțin că, din cauza presiunii de a nu plânge/nu 
vorbi despre probleme personale/de a nu arăta slăbiciune nimănui, un număr foarte mare de bărbați 
nu cere ajutor atunci când trece prin depresie, iar acesta este un factor care le influențează viețile.

12   Eurostat, 2020 - Almost 8 in 10 suicides among men

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20200910-1
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Ce este feminismul? 

Nevoia de egalitate între femei și bărbați a dat naștere și feminismului, care a stat la baza unor 
schimbări majore. Femeile au luptat pentru egalitate încă din secolul 19, au luptat împotriva opresiunii 
și au reușit să câștige drepturi precum dreptul de a vota sau de a avea acces la educație. În general, 
feminismul poate fi văzut că o mișcare împotriva patriarhatului, a sexismului și a opresiunii, ce are 
drept scop egalitatea de gen atât în ceea ce privește reglementările legale, cât și în practică1. 

Avem nevoie de egalitate de gen indiferent dacă suntem femei, bărbați sau ne identificăm cu o altă 
formă de gen non binară, pentru că aceasta se adresează tuturor și pentru că ne afectează în mod 
direct. Avem nevoie ca egalitatea de gen să fie respectată și promovată, pentru a putea să ne atingem 
potențialul, să putem să ne exprimăm identitatea de gen ori de câte simțim nevoia, să trăim într-o lume 
fără violență și să fim cine vrem noi să fim.

1   Council of Europe - Feminism and Women’s Rights Movements

https://www.coe.int/en/web/gender-matters/feminism-and-women-s-rights-movements
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3    DESPRE VIOLENȚĂ - 
CE ESTE VIOLENȚA DE GEN?
Află mai multe despre ce este violența de gen, 
câte tipuri de violență sunt recunoscute prin lege în 
România și despre cum le poți raporta. 

Ce este violența de gen?

Violența îndreptată împotriva unei persoane din cauza 
genului, identității de gen sau expresiei sale de gen, sau 
care afectează majoritar persoanele care aparțin unui 
anumit gen se numește violență de gen. 

Violența de gen este cunoscută și sub numele de 
violență împotriva femeilor, pentru că violența de gen 
este cel mai adesea îndreptată împotriva femeilor și 
fetelor, de către bărbați. Când folosim acest termen, 
o facem și pentru a evidenția că acest tip de violență 
are la bază rapoartele inegale de putere dintre femei și 
bărbați.2 

Statistici la nivel global

La nivel global, aproximativ 736 de milioane de femei 
- una din trei femei - au experimentat violență fizică și/
sau sexuală din partea unui partener, violență sexuală 
din partea altor persoane sau ambele, cel puțin o dată 
în viață (30% dintre femeile care au 15 sau mai mult de 
15 ani). Conform datelor UN Women, 81.000 de femei și 
fete au fost ucise în anul 2020, dintre care aproximativ 
47.000 au fost ucise de către partenerul lor sau de către 
un membru al familiei. Mai precis, o femeie/fată este 
ucisă în propria casă la fiecare 11 minute3.

2   European Institute for Gender Equality - Glossary & Thesaurus 
3   UN Women 

https://eige.europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
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Exemple de violență de gen

     Violența domestică include toate actele de violență fizică, sexuală, psihologică și economică 
ce se întâmplă în familie, între parteneri.

   Hărțuirea sexuală include remarci verbale, fizice sau alte comportamente non-verbale de 
natură sexuală care au scopul sau consecința de a afecta demnitatea unei persoane. La nivelul Uniunii 
Europene, între 45% - 55% dintre fetele/femeile cu vârstă începând de la 15 ani au experimentat astfel 
de comportamente. 

    Mutilarea genitală feminină este un ritual care presupune tăierea sau îndepărtarea unora 
sau tuturor organelor genitale feminine exterioare, care afectează sexualitatea, sănătatea emoțională 
și bunăstarea femeilor, precum și participarea lor în comunitate. Uneori, aceasta poate provoca moarte. 
Astăzi, mai mult de 200 de milioane de fete și femei din întreaga lume au trecut prin această formă de 
violență, dintre care cel puțin 500.000 de femei din Uniunea Europeană4. 

     Căsătoriile forțate presupun că fetele sunt obligate să se căsătorească împotriva voinței lor, 
chiar și când acestea se află la o vârstă fragedă. În fiecare an, la nivel global, aproximativ 12 milioane 
de fete sunt căsătorite înainte de a împlini 18 ani.

    Traficul de persoane prin exploatare sexuală este o altă formă de violență care afectează 
majoritar femeile - în proporție de 92%, victimele la nivel global sunt fete/femei. 

   Violența online cuprinde toate comportamentele ilegale care sunt îndreptate împotriva 
femeilor în mediul online, precum amenințări, stalking, incitare la violență, mesaje cu caracter explicit 
sexual, distribuirea de materiale/imagini/video-uri cu caracter pornografic fără consimțământ5.

Statistici la nivelul țărilor membre ale Uniunii Europene

Formele pe care le poate avea violența de gen sunt diverse: de la violență fizică, ce presupun lovire, 
sugrumare, împingere și folosirea armelor (în Uniunea Europeană, 31% dintre femei au experimentat 
una sau mai multe acte de violență fizică începând cu vârsta de 15 ani), până la violență sexuală, care 
include acte sexuale, încercări de a obține un act sexual, acte de trafic de persoane sau acte care nu 
țin cont de consimțământ (estimările la nivelul țărilor membre din Uniunea Europeană arată că una din 
20 de femei - 5% - au fost violate începând cu vârsta de 15 ani), sau violența psihologică, care include 
comportamente abuzive din punct de vedere psihologic, precum control, coerciție, șantaj sau violență 
economică (43% dintre femeile din țările Uniunii Europene au experimentat violență psihologică din 
partea unui partener).

4   European Commission - Gender-based violence 
5   UN Women

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
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Legislație în Europa

Convenția Consiliului Europei privind combaterea 
violenței împotriva femeilor și fetelor și a violenței 
domestice, cunoscută și sub numele de Convenția de la 
Istanbul este documentul care reglementează violența 
de gen la nivel european, și care încadrează aceste 
fapte că fiind „o violare a drepturilor omului și o formă de 
discriminare împotriva femeilor”. Aceasta reglementează 
actele de violență că fiind comportamente ce produc 
rău din punct de vedere „fizic, sexual, psihologic 
sau economic, incluzând și amenințări care 
ar presupune astfel de fapte, deprivare de 
libertate, fie că acestea se întâmplă în public 
sau în viața privată”.

Convenția folosește termenul „gen” cu scopul de a 
recunoaște cât de dăunătoare sunt atitudinile, percepțiile, 
rolurile și comportamentele pe care societatea le 
așteaptă de la femei în perpetuarea violenței6. 
 

Statistici în România
 
În anul 2020, în România, au fost raportate 26.809 
fapte de loviri și alte violențe, dintre care 80% dintre 
victime au fost femei. 

72 de persoane au fost ucise în familie, dintre care 42 
de victime au fost femei și au existat 58 tentative de 
omor, dintre care 28 împotriva femeilor. 

De asemenea, au fost raportate 226 de violuri, dintre 
care 94% împotriva femeilor, 111 agresiuni sexuale, 
dintre care 92% împotriva femeilor și 112 acte sexuale 
cu minori, dintre care 97% împotriva fetelor7.

6   Council of Europe 
7   Statistici violență în familie 2020 

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/key-facts
https://violentaimpotrivafemeilor.ro/statistici-violenta-in-familie-2020/?cn-reloaded=1
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Legislație în România

În România, violența domestică este reglementată prin Legea nr. 217 din 22 mai 2002 (*republicată*) 
pentru prevenirea și combaterea violenței domestice. Conform acestei legi, sunt recunoscute 8 tipuri 
de violență:

1) Violența fizică

Prima, și cea mai ușor de recunoscut, este violența fizică.

Dacă partenerul/partenera ta te lovește, te împinge, te rănește fizic, indiferent de motivul pentru care 
face asta, înseamnă că te afli într-o situație abuzivă. Nu există absolut niciun motiv care să justifice 
astfel de comportamente. Indiferent ce ar face cineva, această persoană are dreptul la integritate 
fizică. Adică ai dreptul de a nu fi lovit/ă de nimeni.

Dacă ți se întâmplă acest lucru, să știi că există o serie de acțiuni pe care le poți face mai departe. Nu 
este ușor să treci printr-o astfel de experiență, însă este important să iei măsuri, să te aperi în mod legal. 

Ce poți face dacă treci prin asta, sau dacă i se întâmplă cuiva cunoscut?

Dacă ți se întâmplă ca partenerul/partenera ta să fie violent/ă cu tine, spune cuiva, povestește ce ți s-a 
întâmplat - poate că e un părinte, poate că e o profesoară, poate că e un prieten. Important este să nu 
treci singur/ă prin asta. Adună dovezi - filmează sau înregistrează audio, dacă poți, sau fă poze dacă 
îți rămân semne în urma episoadelor de violență, și mergi la Institutul Național de Medicină Legală 
Mina Minovici, pe care îl găsești pe Șoseaua Vitan-Bârzești, la numerele 9-11, dacă ești în București. 
Dacă nu ești în București, caută cel mai apropiat Institut de Medicină Legală din județul în care te afli 
și mergi acolo pentru a ți se emite un certificat medico-legal. 

Iar apoi, este foarte important să mergi la o secție de poliție. Să povestești ce ți s-a întâmplat, și să 
prezinți dovezile, dacă ai reușit să strângi câteva (poze, înregistrări audio, înregistrări video, certificat 
medico-legal). 

Dacă poți, în timpul conflictului, sau imediat după, sună la 112 și spune care este problema. În astfel 
de cazuri, când suni direct la 112, polițistul sau polițista care vin trebuie să emită un ordin de protecție 
provizoriu - asta înseamnă că persoana care a devenit violentă va fi îndepărtată de persoana pe 
care a lovit-o. Ordinul de protecție obligă persoana violentă să păstreze o distanță minimă, să nu mai 
contacteze victima pe care a agresat-o, prin niciun mijloc de comunicare. Dacă ordinul este încălcat, 
legea spune că agresorul/agresoarea poate fi pedepsit/ă chiar și cu închisoarea. 
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Acest ordin de protecție care este emis de poliție este însă valabil doar temporar, timp de 5 zile1. Dar 
poate fi prelungit printr-un ordin de protecție emis de către o instanță de judecată, iar valabilitatea 
acestuia este mai mare (poate fi acordat până la 6 luni, perioada maximă). 

Pentru a-l prelungi, trebuie să mergi la secția de poliție, să completezi o plângere împotriva persoanei 
care ți-a făcut rău, și să menționezi că îți dorești prelungirea ordinului de protecție provizoriu. 

Chiar dacă nu treci tu printr-o astfel de situație, dar cunoști pe cineva, poate un coleg, poate o 
prietenă, poate cineva din familie, căruia/căreia i se întâmplă, este foarte important să încerci să ajuți 
acea persoană. Poate că nu știe care sunt drepturile pe care le are, poate că are nevoie de un pic 
de încurajare până să facă acest pas, de a lua măsuri. Nu putem ști niciodată motivele din spatele 
deciziilor oamenilor, dacă alegem să nu ne implicăm. Însă zeci de oameni își pierd viața, anual, din 
cauza violenței (în 2020, numărul persoanelor ucise a fost 72), și este responsabilitatea noastră să 
încercăm să ajutăm atunci când putem. Dacă știi pe cineva care este abuzat/ă, poți încerca să îi fii 
alături. Ascultă, nu judeca, și încurajează persoana respectivă să meargă la poliție, fără să o faci să 
se simtă presată. Și spune-i care sunt opțiunile pe care le are: să raporteze, să meargă la terapie/
psihologul sau psiholoaga școlii, să ceară ajutorul unei organizații care lucrează în acest domeniu. 

2) Violența verbală

O altă formă de violență care este recunoscută prin lege este violența verbală.

Nu este normal ca partenerul/ partenera ta să îți vorbească urât, să te înjure, să te jignească. Dacă 
cineva se comportă așa cu tine, dacă ți se adresează folosind un astfel de limbaj, dacă te amenință și 
folosește cuvinte prin care te umilește, înseamnă că este violent/ă verbal. 

Și cuvintele dor, și, chiar dacă cineva nu te lovește, ci doar îți vorbește urât, nu înseamnă că este un 
mediu sănătos sau non-violent. Înseamnă că este la fel de important ca în cazul violenței fizice să iei 
măsuri pentru a te proteja și pentru a-ți apăra drepturile. 

Poți încerca să înregistrezi, sau să faci o captură de ecran dacă asta se întâmplă prin intermediul unui 
mesaj, să spui cuiva, să nu fii nevoit/ă să treci singur/ă prin asta și apoi să mergi la poliție pentru a 
raporta această situație. Sau, dacă nu ți se întâmplă ție, dar știi pe cineva care trece prin asta, poți să 
îndrumi persoana respectivă către a merge la poliție și poți să o încurajezi să iasă din această situație 
abuzivă și să îi fii alături. 

1   Poliția Română

https://www.politiaromana.ro/ro/prevenire/violenta-domestica/ordinul-de-protectie-provizoriu
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3) Violența sexuală 

Chiar dacă ești la vârsta la care, poate, ți-ai început sau urmează să îți începi viața sexuală, este 
foarte important să îți dai timp, atât ție, cât și partenerului/partenerei, pentru a fi pregătiți/pregătite să 
faceți acest pas, dar și pentru a vă asigura că sexul este un lucru pe care vi-l doriți amândoi. 

Pentru că a face sex fără consimțământul unuia dintre voi, înseamnă, de fapt, violență sexuală. Prin 
consimțământ, îți dai acordul pentru a face un lucru de natură sexuală. Poți consimți, însă, doar pentru 
un sărut, sau doar pentru sex oral, sau doar pentru sex prin penetrare. Este important să comunici cu 
partenerul/partenera ta înainte, dar și pe toată durata actului sexual, și să îi spui să se oprească dacă 
simți că asta este ceea ce îți dorești. Dacă acesta sau aceasta nu se oprește atunci când îi spui asta, 
înseamnă că ești supus/ă violenței sexuale. 

Unul dintre miturile asociate cu violența sexuală este că se poate întâmpla doar în locuri 
neprietenoase, cu oameni pe care nu îi cunoaștem. Însă realitatea este că i se poate întâmpla oricui, 
oriunde, cu oameni apropiați, din familie, din cercul de prieteni, sau chiar cu iubitul/iubita. 

”Freeze” (a îngheța), ”Flight” (a fugi) și ”Fight” (a lupta) sunt niște forme prin care, din punct de vedere 
psihologic, o persoană care trece printr-un abuz sexual gestionează, în momentul agresiunii, această 
traumă. Doar pentru că cineva nu țipă, nu fuge, și nu încearcă să scape de agresiune, nu înseamnă 
că nu este supus/ă unui act de violență. Este important să înțelegem că reacția oamenilor la traumă 
este diferită pentru că și noi, ca oameni, suntem diferiți. 

La fel de important este să înțelegem și că acest consimțământ poate fi retras. Doar pentru că ai 
întreținut în trecut raporturi sexuale cu o anumită persoană, nu înseamnă că ești obligat/ă să continui 
să faci asta. Te poți răzgândi oricând. De asemenea, dacă faci sex cu cineva care este sub influența 
alcoolului sau a altor substanțe, acea persoană nu poate să își dea consimțământul, mai ales dacă 
este inconștient/ă. Actul sexual cu o persoană care se află într-o asemenea situație reprezintă tot o 
agresiune sexuală, care se pedepsește prin lege. 

Exemple de agresiune sexuală în care una dintre persoane 
nu poate să își dea consimțământul:

• Silvia, iubita lui Sandu, nu se simte încă pregătită să își înceapă viața sexuală, dar el este nerăbdător. 

Într-o seară, îi propune iubitei sale să bea o sticlă de vin împreună și apoi, când ea începe să amețească 

din cauza alcoolului și să se simtă rău și nu mai poate spune nu, el întreține relații cu ea. 

• Corina este lovită de către partenerul ei în timpul actului sexual, deși l-a rugat pe acesta de nenumărate 

ori să înceteze. Uneori, din frica de a nu se întâmpla iar, refuză să mai facă sex cu el, dar acesta insistă 

mereu, chiar dacă i s-a spus „Nu”, până când ea nu se mai opune, chiar dacă răspunsul ei nu se schimbă. 
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Dacă ți se întâmplă să fii agresat/ă sexual, dacă cineva nu ține cont de dorințele și consimțământul 
tău, este foarte important să raportezi această faptă. Cazurile de viol sunt, în general, foarte 
subraportate, pentru că este un subiect de care ne este rușine să vorbim. Însă trebuie să știi că, 
dacă treci prin asta, NU este vina ta. Nu contează cu ce ești îmbrăcat/ă, dacă ai mai făcut sex în 
trecut cu persoana respectivă sau dacă cineva te acuză că „ți-ai cerut-o”. Îmbrăcămintea ta nu este 
o invitație la sex, dacă tu nu îți dorești acest lucru. Și chiar dacă este posibil să fii învinovățit/ă pentru 
că ți se întâmplă așa ceva (pentru că 55% dintre români consideră că violul poate fi justificat, conform 
Eurobarometrului din 20162), e important să știi că nu ești singur/ă. Spune cuiva și raportează fapta. 

Poți merge la poliție să depui o plângere, iar apoi vei merge, însoțit/ă de poliție, la Institutul Național 
de Medicină Legală Mina Minovici, dacă ești în București sau la cel mai apropiat Institut de Medicină 
Legală din județul în care te afli și mergi acolo pentru a ți se emite un certificat medico-legal. 

4) Violența psihologică/ emoțională

Dacă iubitul/ iubita ta încearcă să te manipuleze, să te controleze, să îți impună anumite lucruri, 
înseamnă că ești supus/ă violenței psihologice/emoționale. De asemenea, dacă îți provoacă stări de 
tensiune, te amenință, te șantajează, este violent/ă cu obiectele de prin casă (aruncă și sparge lucruri) 
sau cu animalele, dacă este gelos/geloasă și posesiv/ă, te urmărește, te face să îți fie frică de el/ea, 
treci, de asemenea, printr-un proces care este reglementat prin lege. 

În general, propozițiile care încep cu „Dacă mă iubești/dacă vrei să fim împreună, atunci trebuie să faci 
un anumit lucru”, este un indiciu că aceste demonstrații care ți se cer sunt, de fapt, niște acte de abuz. 

Un partener sau o parteneră care te respectă și te iubește se poartă frumos cu tine, comunică în mod 
sănătos și nu îți cere sau nu te obligă să faci lucruri pe care tu nu ți le dorești. Șantajul emoțional 
este foarte comun și uneori poți fi păcălit/ă de un comportament care este frumos la început. E 
posibil ca persoana cu care ești într-o relație să nu îți spună direct „Nu ai voie să faci ceva”, ci să 
te convingă că ar fi mai bine pentru tine să nu faci acel lucru. De exemplu, să îți spună că prietenii/
prietenele tale sunt o influență proastă asupra ta, și că ar fi mai bine să nu ieși cu aceste persoane. 

Dacă partenerul sau partenera te critică încontinuu, te descurajează din a face ceea ce îți dorești, 
îți spune că nu o să mai găsești niciodată pe cineva care să te iubească, pentru că nu o să te mai 
accepte nimeni așa cum ești, înseamnă că te supune unei manipulări emoționale. De asemenea, dacă 
iubitul/iubita ta te amenință că se sinucide în cazul în care vă despărțiți sau în cazul în care există 
riscul ca tu să fii cu altcineva, este un exemplu clasic de violență psihologică/ emoțională. 

2   Eurobarometrul special asupra violenței de gen, 2016

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2115
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Exemple de violență psihologică/ emoțională:

• După o relație de 5 ani, Iani vrea să se despartă de Gabriela, dar ea îi spune mereu că dacă se întâmplă 

asta, o să se sinucidă. 

• Carla îi citește mesajele partenerului ei atunci când acesta doarme. 

• Andreea nu are voie să aibă prieteni băieți, pentru că iubitul ei este gelos.

• Victor îi spune mereu lui Iustin că nu e bun de nimic și că are mare noroc să-l iubească cineva pentru 

că dacă se vor despărți, nu va mai găsi pe altcineva să-l accepte așa cum e. 

Violența psihologică/ emoțională te poate afecta pe termen lung - te poate face să nu mai ai încredere 
în tine și în alți oameni, și de asta este foarte important să ceri ajutor specializat - poate psihologul/
psiholoaga școlii sau poate găsești o organizație non-guvernamentală care oferă servicii de terapie 
gratuite. Pentru a merge la terapie însă, este nevoie de acordul părinților tăi. 

Poți încerca să înregistrezi, sau să faci un screenshot dacă asta se întâmplă prin intermediul unui 
mesaj, să spui cuiva, să nu fii nevoit/ă să treci singur/ă prin asta și apoi să mergi la poliție pentru a 
raporta această situație. Sau, dacă nu ți se întâmplă ție, dar știi pe cineva care trece prin asta, poți să 
îndrumi persoana respectivă către a merge la poliție și poți să o încurajezi să iasă din această situație 
abuzivă și să îi fii alături. 
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5) Violența economică/ financiară

Dacă iubitul/ iubita ta nu te lasă să te angajezi, refuză să îți asigure nevoi primare precum hrană, 
medicamente sau obiecte esențiale, dacă îți ia obiecte care îți aparțin, refuză să te lase să folosești 
lucruri care vă aparțin amândurora, îți controlează banii și lucrurile materiale pe care le aveți împreună, 
sau dacă te obligă să muncești, înseamnă că ești supus/ă violenței econimice. 
Chiar dacă pare că această formă de violență este mai comună în rândul persoanelor căsătorite, poate 
apărea inclusiv în relațiile adolescentine, mai ales dacă unul dintre parteneri dispune de un venit/sume 
mai mari, indiferent de unde vin acestea (poate dintr-un loc de muncă, poate de la părinți etc). 

Exemple de violență economică:

• Marlon refuză să lase căldura pornită pe timpul iernii în apartamentul în care locuiește cu soția lui, 

spunându-i că ea nu are un salariu la fel de mare ca al lui și că nu ar trebui să se bucure de utilități 

pe care nu își permite să le plătească. 

• Carmen i-a spus lui Alex că dacă vrea să îi demonstreze că o iubește, trebuie să-i cumpere flori în 

fiecare sâmbătă.

• Când Corina și Albert se întâlnesc acasă la Albert, Corina îi interzice iubitului său să mănânce 

mâncarea din frigider, spunându-i că este cumpărată de el. 

• Cristian nu îi dă voie Biancăi să se angajeze, pentru că el are foarte mulți bani și spune mereu că o să 

îi ofere tot ce își dorește și că nu e nevoie să muncească. 

Dacă treci prin această formă de violență, să știi că este recunoscută prin lege și că poți merge la 
poliție să depui o plângere. Înregistrează discuțiile de acest tip, fă screenshot-uri dacă ți se spun astfel 
de lucruri prin mesaje, adună dovezi și povestește cuiva despre experiența prin care treci. Dacă nu ți 
se întâmplă ție, dar știi pe cineva care trece printr-un astfel de abuz, încurajează persoana respectivă 
să acționeze, să se îndepărteze de acel mediu nesănătos, să meargă la poliție și fii alături de ea. 

6) Violența socială

Dacă partenerul/ partenera ta te izolează de restul persoanelor din familie, de prietenii sau prietenele 
tale, dacă îți interzice să mai mergi la școală sau la locul de muncă, dacă nu te lasă să mai intri sau să 
ieși din casă, dacă îți ascunde actele de identitate, înseamnă că te supune violenței sociale. 

Violența socială presupune și să îți interzică să ieși în oraș, sau să ieși cu anumite persoane, sau să ți 
se inducă ideea că nu ar trebui să mai ai (anumite persoane ca) prieteni/prietene, că nu ai nevoie de 
astfel de oameni în viața ta. Dacă îți propune să vă mutați brusc din țară/din oraș, să începeți o viață 
nouă undeva departe de toți cunoscuții, este posibil ca, ulterior mutării, comportamentului partenerului/
partenerei să se schimbe și să devină din ce în ce mai abuziv. 
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Comportamentele de violență socială se pot regăsi și în felul în care ți se cere/impune să arăți: fie 
că partenerul/partenera ta insistă să te îmbraci într-un anumit fel, să slăbești sau să te îngrași, să fii 
mereu pe tocuri sau să porți mereu machiaj mai ales când ești într-un context de genul întâlnirilor cu 
prietenii sau cu familia sa, acestea sunt tot manifestări ale violenței sociale.

Exemple de violență socială:

• Ana îi interzice iubitului ei să iasă în oraș cu prietenii lui sau să meargă la petreceri fără ea. 

• Alice îi spune lui Alex, iubitul ei, că ar trebui să își schimbe locul de muncă pentru că are prea multe 

colege fete și că nu i se potrivește acel job.

• Andrei nu o lasă pe Sorana, iubita lui, să poarte fuste sau rochii prea scurte atunci când iese în oraș 

sau când merge la cursuri. 

Dacă treci prin această formă de violență, să știi că este recunoscută prin lege și că poți merge la 
poliție să depui o plângere. Înregistrează discuțiile de acest tip, fă screenshot-uri dacă ți se spun astfel 
de lucruri prin mesaje, adună dovezi și povestește cuiva despre experiența prin care treci. Dacă nu ți 
se întâmplă ție, dar știi pe cineva care trece printr-un astfel de abuz, încurajează persoana respectivă 
să acționeze, să se îndepărteze de acel mediu nesănătos, să meargă la poliție și fii alături de ea. 

7) Violența spirituală/ religioasă

Dacă partenerul/partenera ta îți interzice să îți practici religia, dacă te insultă sau te ridiculizează 
pentru credințele pe care le ai, sau dacă te obligă să aderi la o altă religie decât a ta, dacă ți se 
interzice vorbirea în limba maternă, înseamnă că ești supus/ă violenței spirituale. 

Dacă ți se spune că „Nu trebuie să faci ceva pentru că e păcat”, înseamnă că cineva încearcă să îți 
manipuleze acțiunile. O relație sănătoasă presupune și o comunicare sănătoasă, iar aceste lucruri pot 
fi exprimate diferit. De exemplu, îți poate spune că el/ea nu e dispus/ă să mănânce carne în perioada 
postului, fără să te oblige să ai același regim alimentar. 

Exemple de violență spirituală/ religioasă:

• Alexandra insistă de fiecare dată ca Alin să meargă cu ea la biserică de sărbători și îi spune că dacă 

refuză, va ajunge în iad. 

• Doru îi aruncă iubitei sale mâncarea care conține carne/ouă/lactate în timpul postului și încearcă să 

o oblige să respecte aceleași reguli bisericești pe care le respectă el.

• Radu îi spune Cristinei că e păcat să facă sex înainte de căsătorie și o obligă să aștepte până după 

terminarea liceului, când vor putea face nunta. 
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Dacă treci prin această formă de violență, să știi că 
este recunoscută prin lege și că poți merge la poliție să 
depui o plângere. Înregistrează discuțiile de acest tip, fă 
screenshot-uri dacă ți se spun astfel de lucruri prin mesaje, 
adună dovezi și povestește cuiva despre experiența prin 
care treci. Dacă nu ți se întâmplă ție, dar știi pe cineva 
care trece printr-un astfel de abuz, încurajează persoana 
respectivă să acționeze, să se îndepărteze de acel mediu 
nesănătos, să meargă la poliție și fii alături de ea. 

8) Violența cibernetică 

Dacă cineva te hărțuiește în mediul online, continuă să 
îți trimită mesaje după ce i-ai spus în mod explicit să te 
lase în pace, dacă încearcă să ia legătura cu tine de pe 
alte conturi după ce i-ai dat deja block, dacă îți trimite 
mesaje care instigă la ură, te amenință și te urmărește 
online, publică poze cu tine fără acordul tău sau alte 
informații personale, cu scopul de a te umili, de a te face 
de râs sau de a te șantaja, înseamnă că ești supus/ă 
violenței cibernetice. 

Amenințările și hărțuirea online pot să devină și un 
pericol fizic - dacă postezi ceva dintr-un loc în care 
te afli fizic, este posibil ca persoana/persoanele care 
te hărțuiesc în mediul online să vină și să îți facă rău, 
aflând locația în care te afli3. 

Este foarte important să îți iei măsuri de precauție și să 
nu te expui prea mult în mediul online, pentru a fi cât 
mai în siguranță, să încerci să nu te întâlnești cu străini/
străine în locuri ascunse, pustii, unde nu poți să ceri 
ajutor dacă persoanele respective încearcă să îți facă 
rău. 

3   Legea nr. 217 din 22 mai 2002 (*republicată*) pentru prevenirea și 

combaterea violenței domestice 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/44014
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/44014
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Exemple de violență cibernetică:

• Alex îi tot trimite mesaje de amenințare Monicăi de pe conturi false de Instagram, deși aceasta i-a zis, 

în repetate rânduri, să o lase în pace, pentru că nu își dorește să îl cunoască. 

• Dragoș a filmat-o pe Livia în timp ce făceau sex fără ca ea să știe. Când ea i-a spus că ar vrea să se 

despartă, Dragoș a amenințat-o că va trimite filmarea către părinții și colegii ei de clasă. Livia nu l-a 

crezut și, ca să reușească să fie clar că își dorește despărțirea, i-a dat block pe Facebook, Instagram și 

Whatsapp. Apoi, Dragoș a postat filmulețul pe grupul liceului. 

Dacă treci prin această formă de violență, să știi că este recunoscută prin lege și că poți merge la 
poliție să depui o plângere. Înregistrează discuțiile de acest tip, fă screenshot-uri dacă ți se spun astfel 
de lucruri prin mesaje, adună dovezi și povestește cuiva despre experiența prin care treci. Dacă nu ți 
se întâmplă ție, dar știi pe cineva care trece printr-un astfel de abuz, încurajează persoana respectivă 
să acționeze, să se îndepărteze de acel mediu nesănătos, să meargă la poliție și fii alături de ea. 

Poți acționa pentru fiecare dintre formele de violență menționate și explicate mai sus. Poți cere 
ajutorul, poți sprijini persoanele care trec prin asta, și poți încuraja oamenii să acționeze legal. Sună la 
112 dacă te simți în pericol, mergi la poliție să depui o plângere, adună dovezi, și nu lăsa pe nimeni să 
te intimideze sau descurajeze din a lupta pentru drepturile tale. 

Nu meriți să fii trata/ă așa și dacă ți se întâmplă, este important să știi că nu e vina ta.
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Care sunt miturile asociate cu violența cu care încă ne confruntăm?
Află mai multe despre miturile care sunt asociate violenței de gen.

DOAR BĂRBAȚII SUNT VIOLENȚI. EI NU POT FI VICTIME.

Oricine poate fi victimă, așa cum oricine poate fi agresor sau agresoare. Inclusiv femeile pot fi 
agresoare. Chiar dacă, din punct de vedere statistic, cele mai multe victime sunt femei, asta nu 
înseamnă că nu pot fi și ele violente față de partenerii lor bărbați. 
De asemenea, din cauza rolurilor și a stereotipurilor de gen, conform cărora suntem obișnuiți/obișnuite 
cu ideea că bărbații sunt puternici, dar și din cauza reacțiilor autorităților care apar tot din cauza 
acestor stereotipuri, bărbații sunt descurajați în a raporta faptele de violență. Este mai greu pentru un 
bărbat să fie luat în serios dacă merge la poliție să depună o plângere că iubita lui l-a agresat fizic și/
sau în alte moduri.

POT FI VICTIME DOAR PERSOANELE NEEDUCATE ȘI SĂRACE, CARE TRĂIESC ÎN MEDIUL RURAL.

Oricine poate fi victimă a violenței de gen, indiferent de nivelul de educație - indiferent dacă vorbim 
despre directoarea unui liceu, despre o asistentă medicală sau despre o femeie de serviciu, violența 
poate afecta pe oricine. De asemenea, și agresorii pot avea un nivel de educație ridicat, pot avea 
studii superioare, afaceri și cariere de succes, pot avea o situație financiară bună, și tot pot să adopte 
un comportament violent față de partenerele lor. 

ȘI-A CERUT-O./ A MERITAT-O. 

Indiferent de cum se îmbracă o persoană, indiferent de ce face, nu este în regulă ca aceasta să fie 
agresată - nici umilită, nici înjurată, nici lovită, nici agresată sexual. Nu există nicio faptă care să 
justifice un comportament violent împotriva unei persoane. 
Fiecare dintre noi are dreptul la demnitate și integritate fizică și emoțională. 

E O PROBLEMĂ DE FAMILIE CARE TREBUIE REZOLVATĂ ÎN FAMILIE. NU NE SPĂLĂM RUFELE ÎN PUBLIC. 

Poate că suntem obișnuiți și obișnuite de mici să nu ne băgăm în treaba altora, în relațiile și în familiile 
altora, însă atunci când suntem martori în cazurile de violență, este datoria noastră să intervenim, să 
încercăm să ajutăm, măcar cu o informație, persoanele ale căror vieți sunt în pericol. În fiecare an, 
zeci de persoane își pierd viețile din cauza violenței domestice și de gen. Iar noi putem să încercăm să 
intervenim atunci când avem această putere. 

VIOLENȚA SEXUALĂ SE ÎNTÂMPLĂ DOAR CU PERSOANE NECUNOSCUTE. 

Violența sexuală este un fenomen comun, dar subraportat, pentru că oamenilor le este rușine să 
vorbească despre asta. Însă foarte multe abuzuri se întâmplă între persoanele care se cunosc deja - 
fie că sunt foști sau actuali parteneri, prieteni, colegi, membri din familie sau chiar soți. 
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Violul conjugal este, de asemenea, un fenomen real - doar pentru că doi oameni sunt căsătoriți nu 
înseamnă că își dau consimțământul de a întreține relații sexuale oricând și oricum. 

VIOLENȚA ESTE CAUZATĂ DE ALCOOL.

Chiar dacă unele acte de violență se întâmplă atunci când agresorul/agresoarea se află sub influența 
alcoolului, violența nu poate fi justificată prin acest consum. O persoană cu un comportament violent 
este violentă indiferent de substanțele pe care le consumă sau nu.

ÎI PLACE SĂ FIE BĂTUT/Ă DACĂ ÎNCĂ E CU EL/EA. 

Nimănui nu îi place să fie agresat și umilit. De obicei, societatea acuză victimele atât pentru că „Sigur 
au făcut ele ceva să merite să fie bătute”, cât și pentru faptul că nu părăsesc mediul abuziv în care 
se află, pentru că „nu vor”. În realitate, sunt situații în care poate fi foarte dificil pentru o persoană 
să părăsească un mediu abuziv, din diverse motive: poate că persoana respectivă este dependentă 
financiar de partenerul/partenera sa, poate că este vorba despre o dependență emoțională, poate că 
pur și simplu nu are unde să se ducă, poate că nu are sprijinul nimănui (familie, prieteni etc). Motivele 
pot fi complexe și complicate, mai ales în cazul adulților căsătoriți și este important să încercăm 
să ajutăm pe cineva care trece prin astfel de abuzuri fără să judecăm sau să punem presiune. De 
asemenea, există persoane care se tem pentru viețile lor, pentru că partenerii sau partenerele lor le 
amenință cu moartea în cazul în care iau decizia despărțirii. 
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Ce este hărțuirea?

Află mai multe despre hărțuire și despre tipurile de hărțuire.

Legile din România ne apără și de hărțuire, și putem raporta astfel de cazuri, dacă știm să le 
identificăm. 

Există mai multe tipuri de hărțuire, însă cea mai comună dintre ele este hărțuirea în spațiul public, 
adică hărțuirea stradală. Aceasta este reglementată prin Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de 
șanse între femei și bărbați, și se manifestă printr-un comportament abuziv, de intimidare, uneori cu 
tentă sexuală1. Se întâmplă pe stradă, în mijloacele de transport în comun, în parcuri, și se manifestă 
prin diferite comentarii, interjecții sau gesturi. Dacă ești fluierat/ă, claxonat/ă, atins/ă fără voia ta, ți se 
adresează cuvinte nepotrivite, obscene, cu caracter sexual, ți se arată diferite gesturi, înseamnă că 
ești hărțuit/ă. Expresiile de genul „Hei, pisi!”, sau altele asemenea, se încadrează tot la hărțuire, nu la 
complimente sau flirt.

Hărțuirea stradală este recunoscută prin lege și se pedepsește cu amenzi cu valori cuprinse între 
3.000-10.000 de lei. Este important, însă, să identifici astfel de comportamente ca fiind abuzive, să îți 
dai seama că se încadrează la hărțuire sexuală și să le reclami ca atare, printr-o plângere pe care o 
faci la poliție. 

Hărțuirea este reglementată prin Codul Penal, art. 208, și este acel comportament prin care cineva te 
urmărește de mai multe ori - fie că te urmărește fizic, fie că îți supraveghează locuința, vezi adesea 
acea persoană/acele persoane în fața casei tale sau în fața școlii la care înveți sau în alte locuri pe 
care le frecventezi și care te face să te temi pentru siguranța ta. De asemenea, hărțuirea se poate 
întâmpla și de la distanță - la telefon sau în mediul online. 
Hărțuirea se pedepsește, conform legii, cu închisoare de la 3 până la 6 luni sau cu amendă, însă acest 
lucru se poate întâmpla doar dacă mergi la poliție și depui o plângere împotriva persoanei care te-a hărțuit2. 

Hărțuirea sexuală este reglementată prin Codul Penal, art. 223, și se întâmplă atunci când cineva îți 
cere, de mai multe ori, favoruri sexuale în cadrul unei relații de la locul de muncă, de la școală, sau din 
alte contexte de acest tip, și atunci când astfel de comportamente te intimidează sau te umilesc. Dacă 
ai refuzat pe cineva în urma unor propuneri/aluzii sexuale și persoana respectivă continuă să insiste, 
înseamnă că te hărțuiește. Hărțuirea sexuală se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu 
amendă, dacă depui o plângere la poliție3.

1   Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați 
2   Codul Penal, art. 208 
3   Codul Penal, art. 223 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/35778
https://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/art-208-hartuirea-codul-penal?dp=gqytsojug4ztm
https://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/art-223-hartuirea-sexuala-codul-penal?dp=gqytsojuha3dk
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Dacă, de exemplu, ești fată și un profesor ți-a dat peste mână să-ți cadă buretele pe jos și să fii 
nevoită să te apleci în fața lui peste a-l ridica, înseamnă că te confrunți cu o situație de hărțuire 
sexuală și că ar trebui să spui cuiva - poți vorbi cu colegele de clasă, cu un alt profesor/profesoară sau 
cu directorul/directoarea școlii. 

Dacă cineva îți tot trimite fotografii sau materiale video pornografice/ cu caracter sexual, bancuri, 
glume sau poze cu tentă sexuală, deși ai fost foarte clar/clară cu privire la faptul că nu ești interesat/ă 
și că te deranjează acest comportament, este tot o situație de hărțuire sexuală. 

Dacă observi astfel de comportamente în jurul tău, este important să le adresezi, să iei atitudine, să 
spui cuiva, să le atragi atenția oamenilor că nu este în regulă să insiste acolo unde nu este cazul, și să 
le reclami, pentru a putea fi sancționate conform legii. 

Sexting & revenge porn

Află mai multe despre care sunt riscurile sexting-ului și cum te poți proteja de revenge porn.

Dacă te întrebi cum te poți proteja de revenge porn (pornografie non consensuală), ei bine, nu prea 
poți. Există câteva lucruri pe care le poți face pentru a te simți în siguranță - spre exemplu, să nu 
trimiți poze/video-uri cu tine în ipostaze indecente, sau să nu accepți să fii filmat/ă în timpul sexului. 
Însă aceste lucruri nu te vor proteja complet, pentru că există și posibilitatea de a fi filmat/ă și/sau 
fotografiat/ă fără ca tu să știi. 

Revenge porn-ul este un fenomen prin care cineva face publice, postează sau distribuie anumite 
materiale cu caracter sexual fără să aibă acordul celeilalte persoane. Acest comportament nu este 
doar unul de revenge (răzbunare), așa cum sugerează numele, ci fenomenul a luat o amploare din ce 
în ce mai mare și nu trebuie să existe neapărat un motiv de răzbunare, ci se poate întâmpla și din pur 
amuzament sau din dorința cuiva de a umili/face de rușine pe altcineva. 

Te afli la vârsta la care, probabil, îți explorezi sau urmează să îți explorezi sexualitatea, ești curios/
curioasă să descoperi și să faci lucruri noi, și poate că lucrurile interzise au un farmec aparte. 
Este important, însă, să faci aceste descoperiri în baza a ceea ce îți dorești tu - și dacă nu te simți 
confortabil într-un context de explorare online, de sexting (discuții sexuale pe internet), de a trimite 
poze nud, este în regulă să nu faci asta. Și să nu cazi pradă manipulării și presiunii, dacă cealaltă 
persoană insistă, să comunici clar care sunt limitele tale și să le respecți pe ale partenerului sau 
partenerei tale. Dacă totuși vă doriți amândoi să continuați să explorați atât în mediul online, cât și în 
mediul online, poți face câteva lucruri prin care să încerci să te protejezi. 
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Dacă trimiți poze, poți folosi o aplicație unde acestea 
dispar după ce sunt deschise (de exemplu, Snapchat 
sau Insta story), și/sau poți să trimiți poze în care să nu 
ți se vadă fața, să nu fie recunoscute detaliile camerei/
locului din care faci poza, să-ți scoți bijuterii/ceasuri/
husa telefonului sau alte obiecte prin care ai putea să fii 
recunoscut/ă. 

Dacă persoana căreia îi trimiți poze/video-uri face 
publice aceste materiale cu tine, fie pe rețele sociale, 
fie pe grupuri sau în foldere la care au mai multe 
persoane acces, înseamnă că ești supus/ă unui abuz 
care se numește revenge porn (pornografie non 
consensuală).

Dacă ți se întâmplă asta sau cunoști pe cineva care 
trece printr-o astfel de situație, să știi că există lucruri 
pe care le poți face pentru a te apăra. Este important 
să spui cuiva, să nu treci singur/ă prin asta, să ai niște 
oameni în jur care să te susțină atât moral, cât și ca 
martori, în cazul în care decizi să faci demersurile 
legale. Poți merge la poliție pentru a depune o 
plângere, unde ar fi util să ai și niște capturi de ecran. 

Este foarte posibil ca autoritățile să te descurajeze și să 
îți spună că e vina ta, că nu trebuia să trimiți poze, de 
exemplu. Ei bine, nu este vina ta. Nu ți-ai dat acordul 
pentru ca acele poze să fie distribuite și arătate 
altor oameni, și persoana care îți încalcă intimitatea 
în acest fel, comite o infracțiune. Încearcă să nu 
te lași intimidat/ă de o persoană care încearcă să te 
învinovățească și să ceri să ți se facă dreptate.

Dacă ești minor/ă, este necesar să comunici și cu 
părinții tăi despre orice situație de abuz ar apărea în 
viața ta, pentru că ai nevoie ca aceștia să te însoțească 
sau să fie de acord cu anumite lucruri - de exemplu, 
mersul la poliție, sau la terapie. 



Proiect derulat de:

29  

Cu cine pot vorbi?

Află care sunt organizațiile care te pot ajuta dacă te confrunți cu o situație de violență de gen și 
care sunt numerele de telefon pe care le poți apela dacă ți se întâmplă ceva.

Dacă te afli într-o situație periculoasă, dacă nu te simți în siguranță, dacă cineva nu îți respectă 
limitele, este foarte important să suni la 112.

De asemenea, pentru informare și consiliere, poți suna la numărul de telefon 0 800 500 333.

Un alt număr pe care îl poți apela când ai o problemă este Telefonul Copilului 116 111. 

Dacă nu te simți confortabil să vorbești cu părinții tăi despre aceste lucruri, există totuși oameni 
(adulți), care ar putea să te sprijine: profesori sau profesoare, poate o mătușă sau un unchi, sau 
cineva din familie de care te simți mai apropiat/ă, psihologul/psiholoaga școlii, dar și organizații 
nonguvernamentale care te pot ajuta, măcar cu un sfat, în situații de abuz.

Iată câteva organizații la care poți apela dacă ai nevoie de 
informații/ sfaturi/ servicii de terapie/ servicii de avocatură în București:

• Asociația Anais - contact@asociatia-anais.ro - 0736.380.879/ 021.210.89.62;

• Asociația Necuvinte - contact@necuvinte.ro - 021.243.33.33;

• Fundația Sensiblu - fundatia.sensiblu@adpharma.com - 021.311.46.36 / 0787.5418.54;

• Asociația Touched - touchedromania@aol.com - 021-211.56.51 / 031-405.77.61;

• Asociația Casa Ioana - office@casaioana.org - 021.332.63.90;

Dacă vrei să continui să explorezi informații despre ce înseamnă violența de gen, cum te poți proteja 
și unde poți apela indiferent de județul din care ești, poți naviga prin ce îți pune la dispoziție 
aplicația Bright Sky Ro. Prin intermediul acestei aplicații, poți face și un test pentru a afla dacă 
te afli într-o relație abuzivă, dar poți și să aduni dovezi într-un spațiu sigur. Aplicația este deghizată 
într-o aplicație meteo, și dacă ții degetul apăsat pe butonul cu Celsius, vei vedea tot ce ascunde ea, 
adică informații, contacte utile, și inclusiv o secțiune de jurnal, unde poți păstra posibile probe - poze, 
înregistrări audio, video, pe care le poți șterge din telefon odată ce le-ai adăugat acolo, pentru a nu 
risca să le găsească persoana care îți face rău. 
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Dacă ai nevoie doar să vorbești cu cineva de vârsta ta pentru a întreba despre o problemă, pentru 

cere un sfat, echipa de la Girl Up România este mereu deschisă să asculte și să încerce să ajute. 

girlup.romania@gmail.com

Și suntem și noi aici, dacă ai orice fel de întrebare. Ne poți găsi pe Facebook, pe Instagram sau pe mail. 

office@artfusion.ro
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3    HAI SĂ CONSTRUIM ÎMPREUNĂ     
       UN VIITOR EGAL!
        Află ce poți să faci tu pentru a te implica 

Dacă vrei să devii un partener al egalității, te poți 
implica oricând ești martor/ă într-o situație abuzivă. 
Poți interveni sunând la 112 dacă vezi scene de 
violență pe stradă sau dacă auzi că niște vecini de-
ai tăi sunt violenți unul cu celălalt. Dacă se întâmplă 
la școală, poți merge la un cadru didactic, dacă se 
întâmplă în cercul tău de apropiați, poți încerca să 
îi informezi pe oamenii respectivi și să le spui care 
sunt opțiunile pe care le au pentru a ieși din situațiile 
abuzive în care se află. 

De asemenea, poți propune ca subiect de discuție 
la clasă, la școală, egalitatea sau violența de gen, 
pentru a povesti mai multe cu colegii/colegele și 
cu profesorii/ profesoarele. Cu cât vorbim mai mult 
despre anumite lucruri, cu atât scăpăm mai repede 
de rușine și de ideea că nu trebuie să dezbatem în 
public astfel de probleme. 

În același timp, poți sprijini organizațiile care luptă 
pentru a informa cât mai mulți oameni, tineri și 
tinere, în ceea ce privește aceste probleme sociale 
cu care ne confruntăm peste tot în lume. Poți să 
îți exprimi sprijinul printr-un like pe Facebook sau 
Instagram, prin a citi informațiile pe care le transmit 
pe canalele lor, sau poți chiar să devii voluntar/ă 
în proiecte de egalitate de gen, precum sunt cele 
enumerate mai jos.

Un alt lucru care ajută este să te documentezi, să 
citești studii, materiale, cărți, care te ajută să înțelegi 
mai bine nuanțele feminismului și egalității de gen 
sau să te uiți la filme care abordează astfel de 
subiecte. Îți lăsăm și noi aici o listă de recomandări 
de cărți/ filme.
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Recomandări cărți feministe

The Second Sex Simone de Beauvoir;

Feminism is for Everybody Bell Hooks;

Men explain things to me Rebecca Solnit;

The Vagina Monologues Eve Ensler;

The Feminine Mystique Betty Friedan;

The Handmaid’s Tale Margaret Atwood;

Women Who Run with the Wolves Clarissa Pinkola Estés;

Invisible Women: Data Bias in a World Designated for Men Caroline Ciado Pérez;

Know my name Chanel Miller;

Feminism for the 99% Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya & Nancy Fraser;

Breasts and eggs Mieko Kawakami;

The doll factory Elizabeth MacNeal;

We should all be feminists Chimamanda Ngozi Adichie;

The witches are coming Lindy West;

Men who hate women: From Incels to Pickup Artists: The Truth about Extreme Misogyny and how it 

Affects Us All Laura Bates;

Women don’t owe you pretty Florence Given;

Girlhood Melissa Febos;

Hood Feminism: Notes from the Women White Feminists Forgot Mikki Kendall;

Slay in Your Lane: The Black Girl Bible Elizabeth Uviebinené & Yomi Adegoke;

Girl, woman, other Bernardine Evaristo;

Ain’t I a woman Bell Hooks;

Bad feminist: Essays Roxane Gay; 

Gender Outlaw Kate Bornstein;
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Everyday Sexism Laura Bates;

The Beauty Myth Naomi Wolf;

The future is feminist: Radical, Funny, and Inspiring Writing by Women Jessica Valenti & Mallory Farrugia;

Rainbow Girls, Kamla Bhasin;

Feminism is Queer: The Intimate Connection between Queer and Feminist Theory Mimi Marinucci;

Asking for it Louise O'Neill;

I never told anyone Ellen Bass and Louise Thornton;

Against our will: Men, Women and Rape Susan Brownmiller;

Here and Queer Rowan Ellis;

We are Everywhere: Protest, Power, and Pride in the History of Queer Liberation Matthew Riemer & 

Leighton Brown;

Sister Outsider Audre Lorde.
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Recomandări filme feministe

Alien (1979);

Set It Off (1996);

Hidden Figures (2016);

The First Wives Club (1996);

Moana (2016);

Wild (2014);

Revenge (2018);

A League of Their Own (1992);

Roma (2018);

The Joy Luck Club (1993);

Wonder Woman (2017);

Jeanne Dielman, 23 Commerce Quay, 1080 Brussels (1975);

The Passion of Joan of Arc (1928);

Whale Rider (2002);

Clueless (1995);

Thelma and Louise (1991);

Nine to Five (1980);

The Trouble with Angels (1966);

I’ve Heard the Mermaids Singing (1987);

Wendy and Lucy (2008);

The Color Purple (1985);

The Piano (1993);

Frida (2004);

Little Women (1994);

I Will Follow (2011);
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The Witch (2016);

Queen of Katwe (2016);

Mustang (2015);

The Diary of a Teenage Girl (2015);

Girlhood (2015);

Iron Jawed Angels (2004);

In a World… (2013);

All About Eve (1950);

Desperately Seeking Susan (1985);

Orlando (1993);

Erin Brockovich (2000);

The Keeping Room (2014);

Circumstance (2011);

Confirmation (2016);

His Girl Friday (1940);

Never Rarely Sometimes Always (2020);

On the Basis of Sex (2018);

Portrait of a Lady on Fire (2019);

Promising Young Woman (2020);

Real Women Have Curves (2002);

The Lost Daughter (2021);

Legally Blonde (2001);

Skater Girl (2021);

Jennifer’s Body (2009);

Zola (2020).
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Ce am făcut noi 

Ne-am dorit tare mult să devenim parteneri și 
promotori în egalitate de gen, așa că, în anul 
2020, am adunat 16 povești în perioada celor 
16 zile de activism pentru eliminarea violenței 
împotriva femeilor și fetelor, de la oameni care 
trăiesc în afara tiparelor de gen cu care au fost 
crescuți. Poți citi poveștilor lor pe pagina A.R.T. 
Fusion de Instagram. Printre ei/ele, se numără o 
femeie pilot, un bărbat învățător, o femeie care 
lucrează în domeniul științei sau un bărbat care 
e feminist. Am adunat acești oameni pentru a 
atrage atenția asupra faptului că ne-am dorit să 
demontăm toate aceste roluri și să spunem lumii, 
inclusiv prin numele pe care l-am dat campaniei, 
că „Poți să fii cine vrei tu, gen”. 

În următorul an, în 2021, în aceeași perioadă, 
am adunat 16 povești de la 16 adolescente 
și adolescenți, care ne-au povestit care sunt 
problemele cu care se confruntă din perspectiva 
inegalității de gen. Cea mai comună problemă a 
fost hărțuirea stradală, 15 din 16 fete spunându-
ne că nu se simt în siguranță să meargă singure 
pe stradă, că sunt fluierate și abordate de diferiți 
bărbați. De asemenea, s-a povestit mult și 
despre stereotipuri și roluri de gen, despre cum 
unii/unele profesori/profesoare își încurajează 
elevii să meargă la facultăți la care să învețe 
matematică/informatică/inginerie, în timp ce își 
încurajează elevele să urmeze facultăți cu profil 
umanist. Campania s-a numit „Ascultă-ne, gen”, 
și interviurile pot fi citite pe pagina noastră de 
Instagram sau pe site. 
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Tot în anul 2021, am organizat prima ediție a Festivalului 
de Film Feminist, în București, unde am deschis un dialog 
despre ce înseamnă feminismul, care sunt problemele 
cu care ne confruntăm în societate, fie că suntem femei 
sau bărbați, tineri sau vârstnici, copii sau adulți. Și dacă 
ne întrebăm la ce ne duce cu gândul cuvântul feminism, 
sunt foarte multe răspunsuri care pot influența către diferite 
realități sau stereotipuri. Fie că e vorba despre mișcări 
istorice importante, despre ziua în care femeile și-au 
câștigat dreptul la vot, fie că e vorba despre proteste 
radicale și femei care refuză să se epileze, feminismul 
înglobează multe problematici actuale, de aici sau din 
altă parte. 

Și pentru că feminismul are o istorie și o cultură 
complexe, și este, de multe ori, un cuvânt care creează 
controverse, un cuvânt puternic, pe care poate ne ferim 
să-l folosim uneori, sau pe care îl folosim în mod greșit, ni 
s-a părut important acest dialog. Prin acest festival, ne-am 
dorit și ne dorim în continuare să revendicăm termenul 
„feminism” și să-l aducem mai aproape de cât mai 
mulți oameni și cât mai multe instituții, cu scopul de 
a contribui la construirea unei societăți bazate pe 
egalitate de gen, în beneficiul tuturor. 
 
Iar în anul 2022, am lansat campania ”Untag me”, în cadrul 
căreia am adunat povești de la 10 persoane pe care le-
am dat mai departe publicului nostru de pe Facebook 
și Instagram, cu scopul de a vorbi despre etichete, 
discriminare, body shaming, slut shaming, sexualitate, roluri 
și stereotipuri de gen. 
 
Vom continua să facem educație de gen pentru că 
„Cu cât suntem mai conștienți/conștiente de toate 
stereotipurile, rolurile de gen și de formele de abuz pe 
care le experimentăm, cu atât avem șanse mai mari să ne 
distanțăm de ele, să ieșim de sub rușine, să normalizăm 
discuții care sunt, până la urmă, normale. Și pentru că ne 
place să credem că schimbarea începe prin educație”, spun 
fetele din echipa A.R.T. Fusion. 



Proiect derulat de:

38  

Bibliografie:

1. UN Women Concepts and Definitions

2. European Institute for Gender Equality - Glossary & Thesaurus 

3. Euronews - Spain agrees to prevent toy manufacturers advertising products using gender stereotypes

4. European Commission - Women’s situation Labour Market 

5. UN Women 

6. European Parliament - Women in politics in the EU

7. Ziare.com - România are cele mai puține femei în Guvern din toată Uniunea Europeană

8. UN Women

9. Eurostat, 2020 - Almost 8 in 10 suicides among men

10. Council of Europe - Feminism and Women’s Rights Movements

11. European Institute for Gender Equality - Glossary & Thesaurus 

12. UN Women 

13. European Commission - Gender-based violence

14. Council of Europe

15. Statistici violență în familie 2020

16. Poliția Română

17. Eurobarometrul special asupra violenței de gen, 2016 

18. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați 

19. Codul Penal, art. 208

20. Codul Penal, art. 223

21. Legea nr. 217 din 22 mai 2002 (*republicată*) pentru prevenirea și combaterea violenței domestice



Proiect derulat de:

39  

Proiect derulat de:

Creare și editare conținut: Monica Tudorache, Asociația A.R.T. Fusion
Ilustrații și concepție grafică: Iulia Maria Ignat
Website-ul proiectului: https://artfusion.ro/portfolio/viitorul-este-egal/

Noiembrie 2022

Material realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program 
finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a 
Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați 
www.eeagrants.org.


