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E timpul să acţionăm împotriva violului: Campania
Europeană ”Acționează împotriva violului! Folosește
Convenția de la Istanbul! ”
Miercuri 4 decembrie 2013, începând cu ora 12, are loc lansarea în România a Campaniei
Europene ”Acționează împotriva violului! Folosește Convenția de la Istanbul! ” a European
Women’s Lobby și Consiliului Europei. Evenimentul se desfăşoară la Parlamentul României, în sala
Constantin Brancuşi.
Asociația Romanian Women’s Lobby împreună cu Centrul de Mediere și Securitate Comunitară
vor prezenta rezultatele Barometrului European despre Viol - 2013 și vor ridica, încă o dată,
problema semnării și ratificării de către România a Convenției de la Istanbul, dedicată protejării
femeilor de violența bazată pe gen.
Evenimentul are loc în continuare în aceiași sală în care se lansează în cursul dimineții “Campania
Europeană pentru Democrație Paritară și Cetățenie Europeană Activă: Nu există Democrație
Europeană Modernă fără Egalitate de Gen”, în care Asociația Romanian Women’s Lobby este
partenerul român în consorțiul de ONG-uri europene având ca lider de proiect The Mediterranean
Institute of Gender Studies, Cipru, și parteneri European Women’s Lobby (Belgia), Forum 50%
(Republica Ceha), Women Employment Information Centre (Lituania).
Acest eveniment este parte a unei serii mai extinse de evenimente publice care se desfășoară sub
același slogan ”Acționează împotriva violului! Folosește Convenția de la Istanbul! ” care se
desfășoară în timpul celor 16 zile de activism împotriva violenței împotriva femeii în intervalul 25
Noiembrie și 10 Decembrie în 33 țări în întreaga Europă.
De ce focalizarea pe viol?
Violul continuă să fie una dintre cele mai devastatoare forme de violență bazată pe gen, și cu toate
acestea este deseori un subiect tabu și astfel rămâne învăluit în tăcere. Cercetarea la nivel European
indică faptul că sunt raportate1 violuri într-un procent ce variază între 2% și 10%. Marea majoritate a
infracțiunilor sexuale împotriva femeilor rămân ascunse2 iar violența sexuală rămâne subestimată.
Evenimentul ”Acționează împotriva violului! Folosește Convenția de la Istanbul! ” urmărește să
plaseze violența sexuală și violul mai sus pe agenda politică prin inițierea unei dezbateri publice în
jurul legislației penale inadecvate și serviciilor inexistente, precum și perpetuarea unor mituri și
stereotipuri care continuă să le împiedică pe femei să raporteze și să ajungă la justiție.
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Barometrul 2013 al European Women Lobby asupra Violului în Europa
În 2013, European Women’s Lobby a lansat un barometru care informează asupra modului în care
legislațiile naționale se aliniază sau eșuează să se alinieze la standardele drepturilor omului și care
sunt datele oficiale păstrate despre femeile victime ale violului din fiecare țară. Acoperind 32 de țări,
Barometrul oferă o radiografie a situației din Europa și subliniază domeniile care au nevoie de
schimbare imediată.
Convenția de la Istanbul, instrument pentru schimbare
Convenția Consiliului Europei asupra prevenirii și combaterii violenței asupra femeii și violenței
domestice (cunoscută sub denumirea Convenția de la Istanbul) este un instrument concret pentru
schimbare care poate eradica toate formele de violență masculine asupra femeii, cu precădere
violul. “Convenția de la Istanbul este un text fundamental și un reper la nivel internațional.”
(Ministrul Najat Vallaud-Belkacem în Franța, purtatorul de cuvânt al Guvernului vorbind la un
schimb de vederi cu Comisia PACE asupra Egalității și Non-discriminării, 27 iunie 2013).
Convenţia se bazează pe înţelegerea faptului că violenţa împotriva femeii este o formă de violenţă
bazată pe gen şi este îndreptată asupra femeilor deoarece ele sunt femei. Convenţia nu lasă nici un
dubiu: nu poate exista egalitate reală între femei şi bărbaţi dacă femeile sunt supuse pe scară largă
violenţei pe bază de gen şi agenţiile statului se fac că nu văd ceea ce se întâmplă.
“Convenţia de la Istanbul completează normele legale existente, şi extinde cadrul internaţional
asupra egalităţii de gen şi a împuternicirii femeii. Reprezintă “standard de aur” şi întradevăr,
dacă pot spune aceasta, este primus inter pares dintre instrumentele specific ce ţintesc
eliminarea violenţei asupra femeii. Lakshmi Puri, Director executiv adjunct, UN Women3
Cu privire la violenţa sexual şi viol, Convenţia de la Istanbul obligă Statele să adapteze legislaţia
penală şi să includă definiţia violului bazat pe lipsa de consens ca un element al infracţiunii şi să o
mute mai departe de necesitatea de a utilize forţa fizică.
O implementare adecvată a Convenţiei de la Istanbul va servi pentru a face o schimbare de
amploare către o egalitate de gen mai efectivă. Cu toate acestea nu toate ţările au semnat
Convenţia, şi dintre cele care au semnat doar câteva au ratificat-o4. Strategia naţională pentru
prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2013-20185 cu toate că
specifică faptul că „Prezenta strategie asigură implementarea recomandărilor formulate în
Convenţie”, nu precizează intervalul în care România va semna Convenţia. Guvernul României a
adoptat recent, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice şi Ministerului Afacerilor Externe, Memorandumul privind semnarea Convenţiei de la
Istanbul pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei
domestice.Acesta face parte din parcursul stabilit de Planul de Măsuri al Strategiei Naţionale pentru
prevenirea şi combaterea violenţei în familie 2013-2017, aprobată prin HG nr. 1156/2012, care la
punctul 2.1. prevede ratificarea Convenţiei de la Istanbul pentru prevenirea şi combaterea violenţei
împotriva femeilor şi a violenţei domestice, având termen limită anul 2015.

3 Council of Europe side event: “Violence against Women – Our Concern, Our Response”, A side event at the 57th Session
of the Commission on the Status of Women; New York, 4 March 2013.
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Până acum, Convenţia a fost ratificată de Albania, Portugalia, Italia, Montenegro şi Turcia, şi semnată de and 27 state
member . Va intra în vigoare după ce vor exista 10 ratificări. Mai multe despre stadiul ratificării
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/about_en.asp
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Datorită sprijinului financiar al Guvernului Finlandei către Consiliul Europei, EWL şi Consiliul şi-au
unit forţele în acest proiect pentru a promova Convenţia de la Istanbul ca un instrument al
schimbării. Proiectul doreşte să promoveze semnarea, ratificarea şi implementarea Convenţiei de
la Istanbul în întreaga Europă, adaptând mesajul campaniei la contextual din fiecare ţară.
“Vă cer tuturor să mergeţi la guvernele voastre, la parlamentele naţionale, la media şi să protestaţi în statele
voastre membre întrebând de ce statul [Uniunii Europene] nu a ratificat primul instrument aplicabil legal de
prevenire şi combatere a violenţei asupra femeii. De ce se tem? Sistemele noastre legale în Uniunea
Europeană funcţionează sau nu funcţionează?” (Vice-Preşedinta Comisiei Europene Viviane Reding, discurs în
Parlamentul European, 4 Feb 2013)

Larga mobilizare în întreaga Europă prin acest proiect va solicita de urgenţă justiţia şi sprijinul
acordat victimelor violului aşa cum poate şi urmărită pe următorul website.
Fapte şi cifre despre viol
•

Femeile cu vârsta între 15-44 ani au un grad mai ridicat de risc să fie violate sau victimele ale
violenţei domestic decât să aibă cancer, accidente auto, de război sau malarie -datele Băncii
Mondiale (UN Secretary-General, 2008: Campaign to end violence against women).

•

Dintre toate cele 47 ţări europene membre ale Consiliului Europei doar România, Muntenegru
şi Elveţia nu deţin o linie naţională de helpline pentru victimele violenţei asupra femeii.
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/helplines_en.asp

•

In Republica Cehă între unu şi două violuri pe zi sunt înregistrate oficial –se presupune că
doar 8% dintre cazuri sunt raportate (iar violul în cadrul familiei sau relaţiilor de concubinaj
este raportat doar în 3% dintre cazuri).

•

În Danemarca, Consiliul de Prevenire a Infracţiunilor realizează statistici bazate pe centrele de
asistenţă în caz de viol şi poliţie. Ei estimează că: 2000 de violuri sunt comise în Danemarca în
fiecare an; 500 cazuri sunt raportate către poliţie; în 300 de cazuri există şi acuzaţii iar în 150
de cazuri există condamnări.

•

Îm Franţa anchetele oficiale arată 198,000 de femei între 18-59 ani sunt victim ale unui viol
sau tentative de viol (2005-2006 CVS by INSEE-OND). In această ţară, 205 femei sunt violate în
fiecare zi, doar 2% dintre agresori sunt condamnaţi, doar 1 victimă din 10 raportează la
poliţie, 74% dintre violuri sunt comise de cineva cunoscut(www.contreleviol.fr).

•

In Olanda, un studiu recent (2012) a revelat faptul că 15% dintre femeile cu vârsta cuprinsă
între 25-70 şi 8% cu vâsta între 15-24 ani au fost violate cel puţin o dată în viaţa lor.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm contactaţi: lalbu@cmsc.ro Laura Albu, vicepreşedintă ROWL.
Asociația Romanian Women’s Lobby. Creată la 5 Septembrie 2007 pentru a promova egalitatea între
femei si bărbaţi în România şi Europa şi pentru potenţarea politicilor Uniunii Europene destinate
întăririi drepturilor femeii ca drepturi ale omului şi egalităţii între femei şi bărbaţi, Romanian
Women’s Lobby (RoWL) a devenit Membru al European Women’s Lobby (EWL) din 27 Octombrie
2007. Din 13 iulie 2011, Asociatia Romanian Women’s Lobby a capatat personalitate juridica.
www.dearnetwork.ro
The European Women’s Lobby (EWL) este cea mai mare orgnizatie umbrella de asociatii ale femeilor
din Uniunea Europeana, destinate sa promoveze drepturile femeilor si egalitatea intre femei si
barbati. Organizatiile membre ale EWL se extind ca apartenenţă în toate cele 27 state membre ale UE
precum şi 20 Organizaţii Europene, reprezentând un total de mai mult de 2500 asociaţii.
www.womenslobby.org

