
Până aici! 

Să punem capăt violenței 
împotriva femeilor!
Semnarea Convenției de la Istanbul de către comisarul Věra Jourová la 13 iunie 2017 
marchează un pas important în direcția combaterii violenței împotriva femeilor în 
UE. Totuși, în pofida acestui progres, fenomenul rămâne una dintre manifestările 
cele mai răspândite și mai maligne ale inegalității de gen din UE. Ca răspuns la 
această realitate înfiorătoare, Comisia Europeană se concentrează anul acesta 
asupra unor acțiuni de combatere a  violenței împotriva femeilor. Institutul 
European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) este mândru să 
sprijine această inițiativă prin expertiză și cercetări esențiale.

Acest buletin informativ tematic evidențiază câteva dintre demersurile recente 
întreprinse de EIGE în sfera violenței împotriva femeilor, de la perspective privind 
violența cibernetică până la analiza măsurii în care victimele traficului sunt 
protejate de legile UE. Sper că cercetările realizate de EIGE vor putea contribui la 
construirea unei Europe în care femeile și fetele pot să trăiască o viață lipsită de 
traumele generate de violență și de abuz.

Virginija Langbakk
Directorul Institutului European pentru  

Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)

LA CE LUCREAZĂ EIGE ÎN PREZENT?

Combaterea violenței necesită mai 
multe date comparabile
Eliminarea violenței împotriva femeilor reprezintă un scop 
greu de atins deoarece nu avem încă date comparabile și de 
încredere care să le arate factorilor de decizie cât de răspândit 
este acest fenomen. Acest lucru face ca măsurile de prevenire 
și serviciile de sprijin pentru victime să fie deseori subfinanțate. 
EIGE lucrează la un proiect care își propune să ajute poliția 
și justiția din întreaga UE să își îmbunătățească nivelul de 
culegere a datelor, ceea ce ne va ajuta să înțelegem adevărata 
dimensiune și adevăratul impact al violenței conjugale. 
Rezultatele vor fi publicate la începutul anului 2018.

Puteți citi mai multe despre acest subiect aici.

Găsiți aici ultimul raport al EIGE privind culegerea de date 
administrative referitoare la viol, femicid și violența conjugală 
în UE.
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http://eige.europa.eu/gender-based-violence/data-collection
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/administrative-data-collection-rape-femicide-and-intimate-partner-violence-eu-member-states


În fiecare an, din ce în ce mai multe fete și femei sunt traficate 
în scopul exploatării sexuale. Directiva UE privind combaterea 
traficului de persoane prevede măsuri de protecție pentru 
victime, dar oare cât de eficientă este în acest sens? EIGE va 
analiza directiva prin prisma victimelor violenței de gen, de 
exemplu femeile traficate în scopul exploatării sexuale sau al 
căsătoriei forțate. Puteți citi mai multe despre acest subiect 
aici.

Indicele egalității de gen 2017:  
ce este nou în domeniul violenței?

Este Directiva UE privind combaterea 
traficului de persoane eficientă pentru 
victimele violenței?

Pentru cea de a treia ediție a  Indicelui Egalității de Gen, EIGE 
a elaborat o metodă de măsurare a amplorii violenței împotriva 
femeilor în fiecare stat membru. Se utilizează o scară de la 1 la 
100 – cu cât scorul este mai mare, cu atât fenomenul violenței 
împotriva femeilor este mai grav în țara respectivă. Puteți afla 
mai multe despre violență din indicele nostru actual aici.

Sala de clasă nu este un spațiu sigur 
pentru fete

Violența de gen în școli reprezintă una dintre cele șase 
probleme legate de gen cu care se confruntă domeniul 
educației. Un studiu derulat de EIGE ce urmează a fi publicat 
subliniază nevoia de date fiabile referitoare la acest fenomen, 
care să ia în considerare dimensiunea de gen, în toate statele 
membre.  Descoperiți cele trei studii EIGE axate pe educație 
aici.

Toleranță zero pentru mutilarea 
genitală feminină

Mutilarea genitală feminină (MGF) reprezintă o realitate oribilă 
pentru multe fete, inclusiv în UE. Totuși, încă nu știm câte 
persoane sunt vulnerabile la această formă de abuz. Pentru 
a afla răspunsul, EIGE colaborează cu șase țări – Belgia, Cipru, 
Franța, Grecia, Italia și Malta  – pentru a  le ajuta să estimeze 
numărul fetelor aflate în pericol. Studiul își propune să-i ajute 
pe factorii de decizie să combată această practică și, în cele 
din urmă, să îi pună capăt definitiv. Studiul anterior al EIGE 
care estimează numărul fetelor aflate în pericol din Irlanda, 
Portugalia și Suedia poate fi consultat aici.
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http://eige.europa.eu/gender-based-violence/eige-studies/victims-rights-directive
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index/2012/domain/violence
http://eige.europa.eu/news-and-events/news/eige-takes-depth-look-gender-equality-classroom
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/eiges-studies-gender-based-violence/female-genital-mutilation


PUBLICAȚII

Violența cibernetică este o amenințare din ce 
în ce mai mare, în special pentru femei și fete

Pe măsură ce tot mai mulți 
oameni au acces la internet 
și la platformele de comuni-
care socială, violența ciber-
netică împotriva femeilor și 
fetelor devine un motiv de 
îngrijorare din ce în ce mai 
important. Pentru a  contri-
bui la o mai bună înțelegere 
a  acestei forme emergente 
de violență, EIGE a  publicat 
o notă de informare pe acest 

subiect, pe care o puteți citi aici.

Ce știți despre violența împotriva 
femeilor din țara dumneavoastră?

Am pregătit câte o  fișă informativă pentru fiecare țară 
din UE conținând cele mai importante statistici privind 
violența împotriva femeilor și informații despre legile și 
serviciile oferite victimelor. Fișele sunt disponibile și în 
limbile naționale UE. Le puteți găsi aici.

Definiții clare și fără lacune
Măsurarea violenței împotriva femeilor din UE nu este o sarcină 
ușoară, deoarece nu există o  abordare unanimă între țări. 
Pentru ca datele să fie mai ușor de comparat, EIGE a elaborat 
definiții și indicatori de măsurare pentru viol, femicid și violența 
conjugală. Puteți consulta glosarul de definiții aici.

Directiva privind drepturile victimelor, 
din perspectiva de gen

În UE, victimele infracțiunilor ar trebui să beneficieze de 
aceleași drepturi, protecție, sprijin și acces la justiție, indiferent 
cine sunt sau unde se află. Analiza Directivei privind drepturile 
victimelor realizată de EIGE identifică prevederile care le sunt 
favorabile victimelor violenței de gen, precum și pe cele 
care pot fi contraproductive sau care pot produce efecte 
neintenționate. Puteți consulta analiza aici.

Care este costul violenței de gen?
Pe lângă faptul că provoacă traume psihologice și emoționale 
semnificative, violența generează și pierderi financiare mari, 
atât pentru indivizi cât și pentru societate în ansamblu. EIGE 
estimează că violența de gen ar putea costa UE până la 
226 de miliarde de euro anual. Puteți afla costul plătit de țara 
dumneavoastră pentru violența împotriva femeilor aici.
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http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/cyber-violence-against-women-and-girls
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications?t=combating%20violence%20against%20women
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/glossary-definitions-rape-femicide-and-intimate-partner-violence
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/analysis-victims-rights-directive-gender-perspective
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/estimating-costs-gender-based-violence-european-union-report
https://www.shutterstock.com/g/PHENPHAYOM?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31
https://www.shutterstock.com/g/g215?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31


CAMPANIA WHITE RIBBON („PANGLICA ALBĂ”)

Campania White Ribbon se desfășoară în întreaga UE și îi 
îndeamnă pe bărbați să ia poziție față de violența împotriva 
femeilor. Suntem foarte fericiți că mai mulți factori de 
decizie de nivel înalt s-au alăturat campaniei în urma 
apelului înaintat de EIGE, între care premierul luxemburghez 
și președintele parlamentului elen. Aflați cum vă puteți 
alătura campaniei White Ribbon aici.

Am realizat și o  serie de materiale video în cadrul acestei 
campanii. Printre ele se numără o  scurtă animație, un 
documentar, interviuri cu ambasadori White Ribbon și 
scene de stradă care arată cum puteți lua poziție împotriva 
violenței. Le puteți urmări aici.

BUNE PRACTICI

Mutilarea genitală feminină
În cazul mutilării genitale feminine, unul dintre obstacole este lipsa unei metode comune de 
culegere a datelor referitoare la acest fenomen. EIGE a identificat o serie de bune practici privind 
utilizarea informațiilor culese de poliție, justiție și serviciile de sănătate cu scopul de a estima 
gradul de risc în ce privește MGF. Puteți citi mai multe despre acest subiect aici.

Culegerea de date administrative
Obținerea unei perspective mai complexe, cu date mai comparabile, asupra violenței împotriva 
femeilor reprezintă o provocare majoră pentru toate statele membre. EIGE a selectat 12 bune 
practici care pot ajuta instituțiile de stat, cum ar fi poliția, justiția și serviciile de sănătate, să își 
îmbunătățească nivelul de culegere a datelor și astfel să contribuie la o măsurare mai precisă 
a violenței. Le puteți găsi aici.

O parte importantă 
a activității desfășurate 

de EIGE constă în sprijini-
rea țărilor UE pentru a face 

față unor provocări similare. 
În acest sens, identificăm și 
prezentăm soluții care s-au 

dovedit de succes.
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http://eige.europa.eu/gender-based-violence/white-ribbon
https://www.youtube.com/watch?v=ox4eiSAQJPU&amp;list=PLClktnSjN2pphlwlK5i7hmDeVRhXyCdhu
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/good-practices?topic%5b%5d=631
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices?topic%5b%5d=1476


Glosarul și tezaurul de cuvinte
Știați că glosarul și tezaurul de cuvinte al EIGE explică mulți 
termeni referitori la violența de gen? De exemplu, violența 
conjugală, violența economică și violența sexuală. Mai 
multe definiții puteți găsi aici.

RESURSE ȘI CAMPANII

Baza de date cu statistici de gen
În cazul în care căutați date despre violența împotriva 
femeilor, vă poate fi de ajutor baza de date EIGE cu statistici 
de gen. Aceasta oferă date administrative culese poliție 
și justiție referitoare la viol, violența sexuală și violența 
conjugală. Puteți descărca datele pentru fiecare țară de aici.

Centrul de resurse și documentare
Dacă aveți nevoie de materiale despre violența de gen, 
sunteți în locul potrivit! Biblioteca online EIGE cuprinde 
peste 10  000 de resurse pe acest subiect, între care cărți, 
articole și documente de politică. Puteți explora resurse și 
din alte domenii aici.
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http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/search?t=VIOLENCE
http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_gbv_prev_form_ipv_admin__gbv_nat_admin__ipv
http://eige.europa.eu/rdc/search?t=gender-based+violence
https://www.shutterstock.com/g/Rawpixel.com?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31
https://www.shutterstock.com/g/Rawpixel.com?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31
https://www.shutterstock.com/g/Stock-Asso?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31


Ați primit acest buletin informativ de la un prieten? 
Primiți-l pe următorul direct în căsuța de e-mail!

ABONAȚI-VĂ AICI

Pentru informații suplimentare, vizitați www.eige.europa.eu
sau contactați-ne la adresa de e-mail eige.sec@eige.europa.eu 

sau la numărul de telefon +370 5 215 7400.

Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) este 
centrul de cunoaștere al UE privind egalitatea de gen. EIGE sprijină factorii de 
decizie politică, precum și toate instituțiile relevante în eforturile lor de a transforma 
egalitatea de gen într-o realitate pentru toți cetățenii UE, oferindu-le expertiză 
tematică și date statistice comparabile și fiabile privind egalitatea de gen în Europa.

Print ISBN 978-92-9470-262-3 doi:10.2839/645526 MH-02-17-955-RO-C
PDF ISBN 978-92-9470-238-8 doi:10.2839/01441 MH-02-17-955-RO-N

http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
https://www.facebook.com/eige.europa.eu
https://twitter.com/eurogender
https://www.youtube.com/user/eurogender
https://www.linkedin.com/company/european-institute-for-gender-equality
http://eurogender.eige.europa.eu/
http://eige.europa.eu/
mailto:eige.sec@eige.europa.eu

