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Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor
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Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) defineşte violenţa astfel: folosirea
intenţionată a forţei sau puterii, reală sau sub formă de ameninţări, împotriva propriei
persoane, împotriva unei alte persoane sau împotriva unui grup sau comunităţi, care
rezultă sau are o probabilitate ridicată de a rezulta în rănirea, moartea, afectarea
psihologică, afectarea dezvoltării sau deprivare.
Violenţa împotriva femeilor este “orice act de violenţă bazată pe deosebirea de sex
din care rezultă sau este posibil să rezulte pentru femei traumatisme sau suferinţe fizice,
sexuale, sau psihologice, inclusiv ameninţările cu astfel de acte, constrângerea sau lipsirea
arbitră de libertate, săvârşite fie în viaţa publică fie în viaţa privată” (Declaraţia pentru
Eliminarea Violenţei Împotriva Femeilor, adoptată de Adunarea Generală ONU în decembrie l993.)
La data de 25 noiembrie 2016 va fi celebrată ZIUA INTERNAŢIONALĂ
PENTRU ELIMINAREA VIOLENŢEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR. Cu această
ocazie ne exprimăm sprijinul celor afectaţi de acest fenomen, şi atragem atenţia întregii
societăţi asupra problemei şi a consecinţelor acestuia.
Scopul campaniei: Conştientizarea populaţiei privind violenţa asupra femeilor,
pentru prevenirea şi stoparea acestui fenomen, îmbunătăţirea calităţii vieţii femeilor, în
mod special, cât şi a intregii societăţi prin diverse acţiuni de informare, educare,
consiliere, intervenţie, schimbare şi participare activă.
Sloganul campaniei: STOP VIOLENŢEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR!
Obiectivul principal al campaniei este transmiterea către populaţie a unui mesaj
care afirmă că violenţa împotriva femeii este un comportament indezirabil, dezorganizat
şi deviant, precum şi informarea tinerilor cu privire la efectele negative ale violenţei
asupra femeii.
CONDIŢIILE CARE FAVORIZEAZĂ APARIŢIA ACTELOR DE
VIOLENŢĂ:
 Disfuncţii şi carenţe educative ale mediului familial
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Deficienţele mediului educaţional
Educaţia sexuală lacunară
Carenţele socio-economice
Deficienţele mediului instituţional
Creşterea gradului de permisivitate socială
Incidenţa tulburărilor psihice
Conceptul de „violenţă în familie” este amplu şi cuprinde violenţa domestică
(înţeleasă ca violenţă ce apare între parteneri, fie ei soţi sau concubini), dar şi violenţa
asupra copiilor, bătrânilor sau altor rude.
Este un fenomen grav, o problemă comunitară, socială şi de sănătate publică ce
afectează în principal femeile (95% din totalul victimelor violenţei în familie sunt femei).
La nivel mondial, între 40% şi 70% dintre femeile ucise sunt victime ale violenţei în
familie. (Ghid de informaţii şi bune practici în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi,
pag.51, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, 2004. Family Violence Professional Education
Taskforce, 1991)
În 25.11.2016, 10:00 h, se derulează campania de celebrare în cadrul
subprogramului de promovare a unui stil de viaţă sănătos al Ministerului Săntăţii, în
colaborarea cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara,
Inspectoratul Şcolar Judeţean, la sediul Liceului Tehnologic „Ovid Densuşianu”
Călan .
Violenţa în familie poate să îmbrace forme diverse, mai mult sau mai puţin
vizibile, precum violenţa fizică, psihologică, sexuală, economică şi socială. Violenţa
(intra) familială constituie “orice formă de agresiune, abuz sau intimidare, dirijată
împotriva unui membru al căminului familial, unei rude de sânge sau contra altor
persoane din mediul familial” (Correctinal Service Canada, 1988, p 3).
În judeţul Hunedoara, conform datelor statistice oferite de catre D.G.A.S.P.C.
Hunedoara, numarul cazurilor de abuz confirmate si care au primit servicii de specialitate
sunt:
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Victime femei care au solicitat
servicii sociale DGASPC
Victime copii – cazuri confirmate

10

9

5

14

9

19

18

207

301

150

Directia de Sanatate Publica a Judetului Hunedoara va prezenta, cu acest prilej, si
informatii despre campaniile: „Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA”, „Gripa
nu se tratează cu antibiotice!”, „Ziua Mondială de Luptă Împotriva Diabetului”, „Ziua
Naţională fără Tutun”, „Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice”. De asemenea,
se vor distribui materiale de informare, educare si comunicare (pliante).
Pentru succesul acestei campanii contăm pe sprijinul dumneavoastră activ!
VĂ MULŢUMIM ŞI VĂ URĂM MULT SUCCES!
DIRECTOR EXECUTIV,
Ec.Mona Radu
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