
Care este scopul convenţiei?
Noua convenţie a Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva 
femeilor şi a violenţei domestice reprezintă tratatul internaţional cel mai cuprinzător care 
abordează această gravă violare a drepturilor omului. Acesta  tinde spre  toleranţă zero 
privind această formă de violenţă şi constituie un important pas înainte pentru a face din 
Europa şi dincolo de ea un loc mai sigur. 

Prevenirea violenţei, protecţia victimelor şi trimiterea în judecată a infractorilor 
reprezintă punctele cheie ale convenţiei. Acest instrument încearcă, totodată, să schimbe  
mentalitatea şi sentimentele invidizilor, fiind o chemare adresată societăţii, în special  
bărbaţilor şi tinerilor, să-şi modifice atitudinea. În esenţă, convenţia  constituie o nouă 
chemare pentru egalitatea  dintre femei şi bărbaţi, întrucât violenţa împotriva femeilor 
este adânc înrădăcinată în inegalitatea dintre femei şi bărbaţi în cadrul societăţii şi este 
perpetuată de o cultură a toleranţei şi a negării.

Trăsături deschizătoare de drumuri ale convenţiei
Convenţia recunoaşte fenomenul violenţei împotriva femeilor drept o violare a drepturilor 
omului şi o formă de discriminare. Aceasta înseamnă că statele vor fi  responsabile dacă nu  
răspund în mod corespunzător împotriva aceastei forme de violenţă.

www.coe.int/conventionviolence
conventionviolence@coe.int

Despre Consiliul Europei
 Consiliul Europei are 47 de state membre, acoperind practic întreg continentul. Scopul organizaţiei  
este de a promova principii democratice şi juridice comune, bazate pe Convenţia Europeană a 
Drepturile Omului şi alte instrumente de referinţă priving protecţia individului, inclusiv a femeilor şi 
fetelor. Încă din anii 90, Consiliul a promovat în mod activ protecţia femeilor şi a fetelor  împotriva 
violenţei bazate pe gen, în speţă prin adoptarea Recomandării (2002)5 privind protecţia femeilor 
împotriva violenţei şi promovarea unei campanii europene împotriva violenţei femeilor, inclusiv 
violenţa domestică, în 2006-2008. 
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Este primul tratat internaţional care conţine o definiţie a genului. Aceasta înseamnă că 
acum se recunoaşte faptul că femeile şi bărbaţii nu sunt doar diferenţiaţi din punct de 
vedere biologic, în femele şi masculi, dar că există o categorie a genului, definită social, 
care le conferă femeilor şi bărbaţilor roluri şi comportamente specifice. Cercetările au 
arătat că anumite roluri şi comportamente pot contribui la acceptarea violenţei împotriva 
femeilor.

Introduce o serie de  infraţiuni noi, precum mutilarea genitală a femeilor, căsătoria forţată, 
hărţuirea, avortul forţat sau sterilizarea forţată. Aceasta înseamnă că statele vor trebui să 
introducă în legislaţie ca infraţiuni  fapte neincriminate  până în prezent.

Convenţia face apel  pentru implicarea tuturor instituţiilor şi agenţiilor relevante ale 
statului pentru a conlucra în combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei 
domestice. Aceasta înseamnă că agenţiile şi ONG-urile nu trebuie să acţioneze separat, ci 
pe baza unor protocoale de colaborare. 

Ce se solicită  statelor?

 Prevenire
   schimbarea atitudinii, rolurilor  şi stereotipurilor care fac ca violenţa împotriva femeilor să 

fie acceptată;

   instruirea de specialiştii care să lucreze cu victimele;

   creşterea gradului de conştientizare privind diferite forme de violenţă şi  natura  
traumatizantă a acestora; 

   includearea ca disciplină în programele şcolare la toate nivelele de educaţie problema egalităţii;

   cooperarea  cu ONG-urile, mass-media şi sectorul privat pentru ca informarea publicului   privind 
aceste probleme. 

 Protecţie
   asigurarea că  nevoile şi siguranţa victimelor pe primul plan în măsurile întreprinse; 

   înfiinţarea de servicii specializate de asistenţă, care să ofere asistenţă medicală, precum şi 
consiliere psihologică şi juridică victimelor şi copiilor lor; 

   înfiinţarea de suficiente adăposturi  şi introducerea de linii telefonice permanente 
pentru apeluri  gratuite.    

 Pedepsirea
   luarea de măsuri pentru ca violenţa împotriva femeilor să fie cercetată şi pedepsită 

în mod corespunzător;   

   neacceptarea pnetru raţiuni de cultură, tradiţie, religie sau aşa-zisă “onoare” pentru vreun 
act de violenţă;

   asigurarea ca victimele au  acces la măsuri speciale de protecţie în timpul 
anchetelor şi procedurilor juridice;  

   luarea de măsuri ca agenţiile de aplicare a legii să răspundă imediat apelurilor de ajutor şi 
să trateze situaţiile periculoase în mod adecvat.

 Monitorizare
   înfiinţarea unui mecanism specific de monitorizare, care să asigure implementarea 

convenţiei. Un grup de experţi va asigura respectarea convenţiei de către state parţi, 
pentru a garanta eficacitatea ei pe termen lung.   

Cine intră sub incidenţa convenţiei? 
  Sub incidenţa convenţiei intră femei şi fete din orice mediu social, indiferent de vârstă, 

rasă, religie, origine socială, statut de migrant sau orientare sexuală, pentru a menţiona 
doar câteva. Convenţia recunoaşte că există grupuri de femei şi fete care sunt adesea 
expuse unor risuri mai mari de a fi supuse violenţei, iar statele trebuie să ia măsuri ca 
nevoile lor specifice să  fie luate în considerare. Statele sunt totodată încurajate să aplice 
convenţia şi altor victime ale violenţei domestice, precum bărbaţi, copii şi bătrâni. 

Ce infracţiuni  intră sub incidenţa convenţiei?   
  Convenţia stabileşte un număr de infracţiuni importante.  Următoarele fapte trebuie 

sanţionate  penal sau sau sunt subiect al altor sancţiuni juridice:  

  violenţa fizică;

  violenţa psihică;

  stalking-ul;

   violenţa sexuală, inclusiv violul;

  hărţuirea sexuală;

  căsătoria forţată;

  mutilarea genitală a femeilor;

  avortul şi sterilizarea forţată.. 

  Este un mesaj clar că violenţa împotriva femeilor şi violenţa domestică nu sunt probleme private, 
ci dimpotrivă, având în vederea efectul traumatizant al acestor fapte săvârşite în cadrul familiei, 
făptuitorul va primi o pedeapsă mai severă dacă victima este soţia, partener de viaţă sau membru 
de familie.  


