Către Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse
Doamnei Luminița POPESCU, Secretar de Stat
Stimată Doamnă Secretar de Stat,
Felicitări pentru noua funcție pe care o dețineți și mult succes în activitate. Această demnitate publică
reprezintă o mare responsabilitate pe care v-ați asumat-o pe un domeniu care în România întâmpină
încă multe carențe în ceea ce privește legislația, dar și implementarea ei. Statisticile din domeniul
violenței domestice arată o creștere a numărului de cazuri înregistrate în anul 2019 și, cu toate că
Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie a îmbunătățit măsurile de
protecție a victimelor, suntem în continuare deficitari la capitolul sancționarea agresorilor.
Inspectoratul General al Poliției Române confirmă pentru anul 2019 - 26.398 victime ale violenței în
familie, din care 77% femei. De asemenea, au fost și 25.968 cazuri de loviri sau alte violențe în familie,
din care 21.716 comise la domiciliu și un total de 26.239 de autori.
În plus, în contextul pandemiei SARS-CoV-2, se înregistrează o creștere a numărului de cazuri de
violență domestică în care femeile sunt principalele victime. În România, la nivelul Capitalei în special
s-a înregistrat, de asemenea, o creștere a cazurilor raportate. Pandemia a luat prin surprindere
România și trebuie luate măsuri imediate pentru a veni în sprijinul victimelor.
Chiar datele făcute publice de Agenție arată o creștere a apelurilor înregistrate la linia de urgență în
intervalul 1 ianuarie – 31 martie 2020, în număr de 647, cu 228 mai multe decât față de primele trei
luni ale anului trecut.
În acestă situație în care trebuie să stăm în casă ca să fim protejați împotriva coronavirusului, pentru
victimele violenței în familie, acasă nu este un loc sigur, cu atât mai puțin unul în care să se simtă
protejate. Este responsabilitatea noastră să luăm cele mai potrivite măsuri pentru protecție acestora.
Am depus astăzi în calitatea mea de deputat în Parlamentul României, o inițiativă legislativă de
modificare a Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie elaborată
împreună cu organizații neguvernamentale care lucrează în domeniu, prin care propunem:
- obligativitatea acordării unui avocat din oficiu victimei, în situația în care nu își poate permite
unul
- creșterea pedepsei acordată unui agresor care încalcă ordinul de protecție de la pedeapsă
cuprinsă între minimum o lună și maximum un an, la minimum 6 luni până la maximum 5 ani.
Fiind instituția responsabilă și știind foarte clar câte victime ale violenței în familie suferă din cauza
încălcării ordinelor de restricție de către agresori, sperăm că veți susține această inițiativă legislativă.
De asemenea, vă propunem mai jos o serie de măsuri de urgență care trebuie implementate de către
Guvern pentru a sprjini victimele:
1. Crearea unor sisteme de alertă în farmacii, care să poată fi utilizate de victimele violenței în familie
pentru a anunța situațiile de violență și abuz.
Această măsură este o recomandare e Organizației Națiunilor Unite către guvernele lumii, cu
scopul de a adapta mijloacele de protecție pentru femei la contextul COVID19.
2. Transformarea unor hoteluri, pe modelul aplicat pentru constituirea centrelor de carantină, în
spații care să primească victimele violenței în familie și în care acestea să se simtă în siguranță și
să beneficieze de servicii de consiliere și suport.
3. De asemenea, ținând cont de lipsa centrelor de primire pentru victimele violenței domestice, o
carență binecunoscută la nivel național, considerăm esențial suportul dumneavoastră în
identificare de finanțări care să susțină construcția de centre noi, dar și dialogul obligatoriu pe

care trebuie să îl aveți cu unitățile administrativ-teritoriale în vederea asumării unui rol mult mai
activ din partea lor în soluționarea acestei situații.
4. Măsurile de sprijin nu pot fi implementate decât cu un buget corespunzător. De aceea, politica
instituției ar trebui concentrată pe susținerea de alocări bugetare corect dimensionate pentru
fiecare județ și pe extinderea echipelor de specialiști. Responsabilitatea comunitară a instituțiilor
publice nu poate fi substituită la nesfârșit de societatea civilă. Însă colaborarea dintre cele două
poate deveni un exemplu de bună practică, având ca obiectiv asigurarea măsurilor de care
victimele violenței au nevoie.
5. Implementarea unei campanii de comunicare și conștientizare în rândul populației pentru a ști
cum să reacționeze atunci când interacționează cu o victimă și cum ar putea să o ajute.
Televiziunea reprezintă o sursă importantă de informare pentru populația României, iar mesajele
de interes public devin cutume și pot reprezenta un instrument important de comunicare. De
aceea, introducerea în rândul mesajelor de interes public a unora care oferă detalii legate de
violența domestică poate avea un impact foarte mare atât pentru sănătate, cât și pentru creșterea
gradului de siguranță. De asemenea, mediul online este la fel de important ca și televiziunea,
multe dintre victime căutând soluții pentru situația lor pe internet, drept pentru care ar trebui
gândită campania de informare și conștientizare inclusiv pentru mediul online.
6. Susținerea furnizorilor de servicii sociale privați care își desfășoară în continuare activitatea în
mediul online și răspund întrebărilor victimelor, acordă consiliere socială, juridică și psihologică,
de la distanță.
Stimată doamnă Secretar de stat, acestea sunt doar câteva dintre măsurile extrem de necesare pentru
combaterea cât mai eficientă a violenței domestice. Este o luptă continua, dar care trebuie dusă în
mod asiduu, și nu singuri, ci împreună cu Parlamentul, organizațiile neguvernamentale, oamenii de
bună-credință. Noi susținem această luptă și ne alăturăm demersurilor pe care Agenția le va iniția.
Încheiem prin a vă ura mult succes și cât mai multe proiecte reușite.
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