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Gestionarea violenței domestice în UE — politici și 

practici 

Prefață 

Al patrulea set de instrumente din cadrul seriilor publicate de Secretariatul EUCPN se axează 

pe tema principală a președinției lituaniene și a Conferinței de bune practici din 2013, și 

anume „prevenirea violenței domestice”. Prima parte a setului de instrumente prezintă o 

imagine de ansamblu asupra măsurilor legislative și de politică existente la nivelul UE și în 

statele membre ale UE, precum și unele informații generale privind colectarea de date și 

programele de finanțare ale UE legate de această temă. Cea de a doua parte se 

concentrează pe bunele practici și pe practicile promițătoare, care au fost prezentate de 18 

state membre pentru a concura în vederea obținerii Premiului european de prevenire a 

criminalității (ECPA) în 2013. Se acordă o atenție specială unor aspecte importante care 

sunt adesea legate de cazurile de violență domestică și care au fost abordate de proiectele 

câștigătoare ale premiului din Suedia, Belgia și Croația. Temele abordate sunt: sprijinirea 

victimelor și renunțarea la plângeri în cazurile de violență domestică; cooperarea între mai 

multe agenții și modelul în lanț; precum și prevenirea timpurie și rolul educației. Acestea 

sunt urmate de un rezumat al discuțiilor purtate în cadrul Conferinței de bune practici 

(Vilnius, 11-12 decembrie 2013), precum și de o serie de concluzii relevante, formulate în 

timpul rundei finale a conferinței de către patru experți participanți, invitați de Secretariatul 

EUCPN. În sfârșit, în ultima parte a setului de instrumente este prezentată o sinteză a 

tuturor proiectelor ECPA. 

Ca de obicei, seturile de instrumente sunt redactate în limba engleză și sunt disponibile 

pe pagina „Bibliotecă” a site-ului de internet al EUCPN1. Cu toate acestea, pentru a 

asigura o largă circulație și utilizare a documentului, partea a 2-a a setului de 

instrumente a fost tradusă în diferite limbi naționale ale UE, cu sprijinul Comisiei 

Europene, al DG HOME și al DG Traduceri.  

Aviz juridic 

Conținutul prezentei publicații nu reflectă în mod necesar opiniile oficiale ale unui stat 

membru al UE sau ale unei agenții ori instituții a Uniunii Europene sau a Comunităților 

Europene. 

Autori 

Secretariatul EUCPN, în colaborare cu președinția lituaniană a Consiliului Uniunii 

Europene, 2013. 

Secretariatul EUCPN 

Waterloolaan / Bd. de Waterloo 76 1000 Bruxelles, Belgia 

Telefon: +32 2 557 33 30 Fax: +32 2 557 35 23 

eucpn@ibz.eu – www.eucpn.org 

                                           

 
1 www.eucpn.org. 

http://www.eucpn.org/
http://www.eucpn.org/
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Mulțumiri 

Prezentul set de instrumente a fost elaborat în strânsă colaborare de către Secretariatul 

EUCPN2 și echipa președinției lituaniene, care au desfășurat o activitate excelentă în 

organizarea Conferinței de bune practici din 2013 și a Premiului european pentru 

prevenirea criminalității. Prin urmare, suntem foarte recunoscători dnei Dalia Kedavičienė 

și întregii echipe lituaniene pentru contribuția, sprijinul și feedback-ul acestora. 

De asemenea, dorim să mulțumim tuturor reprezentanților naționali EUCPN, supleanților 

și punctelor de contact academice pentru sprijinirea permanentă a activității noastre, 

pentru împărtășirea expertizei lor și pentru furnizarea de informații în scopul elaborării 

prezentului set de instrumente. 

În plus, dorim să mulțumim în mod special celor patru experți care au fost de acord să 

prezinte și să prezideze diferitele sesiuni de grup în cadrul Conferinței de bune practici și 

să contribuie la conținutul și concluziile prezentului set de instrumente: dna Anne 

Groenen (Thomas More Kempen, University College, Belgia), dl João Lazaro (Asociația 

Portugheză pentru Sprijinirea Victimelor, Portugalia), dna Chiara Sgarbi (Universitatea 

din Modena și Reggio Emilia, Italia) și dl John Kwaks (Organizația Europeană de 

Probațiune – CEP). 

Suntem, de asemenea, recunoscători dnei Frédérique Fastré din cadrul Direcției Generale 

Justiție, Unitatea D2 Egalitatea de gen, a Comisiei Europene, și dnei Marijke Weewauters 

din cadrul Institutului Belgian pentru egalitate între femei și bărbați, care au avut 

amabilitatea să-și împărtășească expertiza în domeniu și să ofere feedback și remarci 

foarte utile cu privire la lucrarea tematică.  

În sfârșit, dorim să mulțumim tuturor participanților la Premiul European de prevenire a 

criminalității din 2013. Ca și la edițiile precedente ale Conferinței europene de bune 

practici și ale competiției pentru obținerea Premiului european de prevenire a 

criminalității, am fost extrem de impresionați de angajamentul și entuziasmul tuturor 

participanților față de activitatea pe care o desfășoară zi de zi și de disponibilitatea 

acestora de a-și împărtăși experiențele cu colegii din întreaga Europă. Sunteți cu 

adevărat o sursă de inspirație extraordinară pentru toate persoanele implicate în 

prevenirea și gestionarea violenței domestice. Vă mulțumim!  

 

Secretariatul EUCPN 

                                           

 
2 Cu sprijinul financiar al Programului „Prevenirea și combaterea infracționalității” al Uniunii Europene, Comisia 
Europeană — Direcția Generală Afaceri interne. 
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PARTEA a 2-a - Bune practici și practici promițătoare: 

Conferința de bune practici și Premiul european de prevenire a 

criminalității  

Conferința de bune practici (BPC) se organizează în fiecare an în luna decembrie și 

reunește practicieni și factori de decizie din întreaga Europă cărora le oferă cadrul propice 

pentru a-și împărtăși experiențele.  

Începând din 2004, Conferința de bune practici a fost legată de competiția pentru 

obținerea Premiului european de prevenire a criminalității (ECPA). Această competiție 

vizează premierea publică a bunelor practici sau a practicilor promițătoare în domeniul 

prevenirii criminalității în urma unei evaluări realizate de un juriu alcătuit din 

reprezentanți naționali ai diferitelor state membre.  

ECPA este deschisă tuturor statelor membre ale UE, care pot prezenta orice proiect, 

inițiativă sau pachet de măsuri pe tema abordată care a fost pus în aplicare cu succes în 

domeniul prevenirii criminalității și care îndeplinește următoarele criterii (EUCPN, 

2013a)3: 

i. Proiectul trebuie să se axeze pe prevenirea și/sau pe reducerea criminalității 

cotidiene și a temerii de criminalitate cu privire la tema menționată anterior. 

ii. Proiectul trebuie să fi fost evaluat și să își fi îndeplinit majoritatea obiectivelor sau 

toate obiectivele. Dovezile impactului în ceea ce privește reducerea ratei 

criminalității sau creșterea siguranței publice trebuie să cântărească mai mult 

decât dovezile privind alte tipuri de rezultate.  

iii. Proiectul trebuie să fie inovator, în măsura în care este posibil, și să presupună 

metode noi sau abordări noi. 

iv. Proiectul trebuie să se bazeze pe cooperarea dintre parteneri, acolo unde este 

posibil. 

v. Proiectul trebuie să poată fi preluat și aplicat de organizații și grupuri din alte state 

membre. Prin urmare, dosarele depuse ar trebui să includă informații privind 

costurile financiare ale proiectului, sursele de finanțare, procesul de punere în 

aplicare și materialele-sursă relevante. 

Figura 1 prezintă numărul de candidaturi la Premiul european de prevenire a criminalității 

începând din 2004. 

                                           

 
3 EUCPN (2013a), Rules and procedures for awarding and presenting the European Crime Prevention Award 

(„Norme și proceduri de atribuire și prezentare a Premiului european pentru prevenirea criminalității”). 

Versiunea din iunie 2013. [http://www.eucpn.org/pubdocs/ECPA%20RoP%202013.pdf]. 

http://www.eucpn.org/pubdocs/ECPA%20RoP%202013.pdf
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Figura 1: Numărul de participanți la ECPA în perioada 2004-2013 

Sursă: Site-ul internet al EUCPN 

Cu un număr de aproximativ 150 de participanți din întreaga Europă în fiecare an, 

Conferința de bune practici și Premiul european de prevenire a criminalității pot fi 

considerate instrumente eficiente din punct de vedere al costurilor pentru transmiterea 

rapidă și directă a ideilor bune în materie de prevenire a criminalității din alte orașe, 

municipalități, organizații și țări care se confruntă cu provocări similare. Începând din 

2012, inițiativa câștigătoare primește o sumă de 10 000 EUR, iar cele două mențiuni 

primesc câte 5 000 EUR fiecare (EUCPN, 2013b)4. Regulamentul de procedură complet al 

Premiului european de prevenire a criminalității poate fi descărcat de pe site-ul EUCPN5. 

 

1. Bune practici și practici promițătoare în domeniul violenței domestice — 

prezentare generală a temei și a candidaturilor la Premiul european de 

prevenire a criminalității 

Conferința privind cele mai bune practici de anul acesta a fost organizată de președinția 

lituaniană în perioada 11-12 decembrie 2013 la Vilnius, Lituania. Tema generală a fost 

„Prevenirea violenței domestice”. În apelul la candidaturi, lansat în iulie 2013, 

violența domestică a fost definită ca fiind „orice manifestare de comportament 

amenințător, violență sau abuz (de natură psihologică, fizică, sexuală, financiară sau 

emoțională) între persoane care sunt sau au fost parteneri intimi sau membri ai unei 

familii, indiferent de sexul sau de orientarea sexuală a acestora. Oricine se poate 

confrunta cu violența domestică și aceasta poate apărea în toate tipurile de relații, 

indiferent de vârstă, sex, rasă, orientare sexuală, avere și situare geografică”. 

                                           

 
4 EUCPN (2013b). Rețeaua europeană de prevenire a criminalității (EUCPN): Activități de prevenire a 

criminalității la nivel național, local și la nivelul UE. În: Secretariatul EUCPN (ed.), Seria de lucrări tematice ale 

EUCPN, nr. 4, Bruxelles: Rețeaua europeană de prevenire a 

criminalității.[http://www.eucpn.org/download/?file=EUCPN Thematic Paper no4_EUCPN-Crime prevention 

activities at the EU, national and local level.pdf&type=8].  
5 A se vedea: http://www.eucpn.org/pubdocs/ECPA%20RoP%202013.pdf. 

http://www.eucpn.org/download/?file=EUCPN%20Thematic%20Paper%20no4_EUCPN-Crime%20prevention%20activities%20at%20the%20EU,%20national%20and%20local%20level.pdf&type=8
http://www.eucpn.org/download/?file=EUCPN%20Thematic%20Paper%20no4_EUCPN-Crime%20prevention%20activities%20at%20the%20EU,%20national%20and%20local%20level.pdf&type=8
http://www.eucpn.org/pubdocs/ECPA%20RoP%202013.pdf
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Președinția a ales să se concentreze pe șase teme secundare legate de tema violenței 

domestice: 

1. programele de modificare a comportamentului violent și influența acestora asupra 

prescripției pedepsei; 

2. mecanismele de sprijin social pentru victimele actelor de violență; 

3. evaluarea riscurilor și influența acestora asupra raționamentului privind protecția; 

4. medierea în violența domestică; 

5. tactici și acțiuni obligatorii de reacție primară; 

6. metode juridice și instrumente tehnice de protecție a victimelor. 

În total, 18 țări au prezentat proiecte – aceasta fiind a doua cea mai numeroasă 

participare de până acum – încadrate în patru dintre cele șase teme secundare 

menționate mai sus: programele de modificare a comportamentului violent, mecanismele 

de sprijin social, evaluarea riscului și tactici. De asemenea, unele țări au împărtășit 

„proiecte suplimentare” – 10 în total – legate de violența domestică. 

În perioada 11-12 noiembrie 2013, juriul pentru acordarea Premiului european de 

prevenire a criminalității s-a reunit la Vilnius, Lituania, pentru a evalua candidaturile din 

acest an. Astfel cum este prevăzut, juriul este format din maxim opt membri – cel mult 

doi pentru fiecare stat membru – provenind din (i) actuala președinție a UE, (ii) 

președinția anterioară a UE, și (iii) cele două președinții viitoare. În acest an, juriul a fost 

format din: 

 dl Evaldas Visockas și dna Kristina Smirnova pentru Lituania; 

 dl Doncha O’Sullivan și dl Trevor Noonan pentru Irlanda; 

 dl George Halivopoulos și dna Anastasia Chalkia pentru Grecia; 

 dl Nicola Palmiero și dna Isabella Mastropasqua pentru Italia. 

Juriul a fost prezidat de dna Dalia Kedaviciene, președinte al EUCPN în timpul președinției 

lituaniene, fiind asistată de dna Rosita Vanhauwaert și de dna Belinda Wijckmans din 

cadrul Secretariatului EUCPN. 
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Partea a 3-a din prezentul set de instrumente cuprinde fișe informative pentru toate 

proiectele depuse în competiția pentru obținerea Premiului european de prevenire a 

criminalității. În aliniatele următoare, mai întâi se vor examina mai îndeaproape cele trei 

proiecte care au fost apreciate în mod deosebit de membrii juriului de anul acesta.  

 

1.1. Trei proiecte în prim-plan: sprijinirea victimelor și renunțarea la plângeri, 

cooperarea între mai multe agenții și modelul în lanț, precum și prevenirea 

timpurie și rolul educației 

Deși juriul a considerat că toate proiectele au fost remarcabile și le-a apreciat pentru 

eforturile de a preveni violența domestică, acesta a fost de părere că trei proiecte s-au 

evidențiat în mod special. Acestea sunt următoarele: 

Câștigătorul Premiului european de 

prevenire a criminalității în 2013, 

proiectul din Suedia referitor la Centrul 

privind violența în relații (RVC). 

Coordonat de Administrația Serviciilor Sociale 

din orașul Stockholm, proiectul a fost apreciat 

de juriu pentru abordarea științifică, 

focalizarea asupra victimei și abordarea 

integrată. Proiectul are obiective clare și 

specifice și implică o investiție modestă, ceea 

ce îl face mai ușor de aplicat în alte orașe și 

regiuni. O evaluare externă a concluzionat că a existat o reală creștere a ratei de 

urmărire penală în cazurile în care a fost implicat Centrul privind violența în relații, ceea 

ce demonstrează eficacitatea acestuia. 

Proiectul belgian „CO3” a primit 

mențiunea pentru „Cea mai bună 

cooperare”. Proiectul este coordonat de 

provincia și municipalitatea Anvers. Deși 

acesta este, în prezent, doar un proiect-

pilot și pare oarecum costisitor, juriul l-a 

apreciat deoarece constituie un bun 

exemplu pentru modul în care se poate 

realiza armonizarea dintre serviciile care 

gestionează violența domestică. Proiectul 

este solid din punct de vedere metodologic, 

a prezentat o analiză impresionantă a 

problemelor și se concentrează nu numai asupra victimelor și a agresorilor, ci și asupra 

întregii familii. Este un proiect promițător și ar fi interesant de analizat din nou peste un 

an sau doi.  

Proiectul croat „O viață fără violență” a 

primit mențiunea pentru „Cea mai bună 

prevenire timpurie”. Proiectul este condus de 

Ministerul de Interne și Programul Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare (PNUD) în Croația, în cooperare 
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cu o serie de ONG-uri locale și cu guvernul. Accentul plasat pe prevenirea timpurie în 

rândul tinerilor a fost foarte apreciat de juriu. Proiectul urmărește să abordeze viziunea 

tradițională asupra femeilor și, prin urmare, încearcă să rupă ciclul generațiilor, ceea ce îi 

conferă o valoare deosebită. Mai multe informații cu privire la impactul efectiv ar fi utile 

pentru a obține o bază de dovezi mai solidă. 

Pentru o descriere mai detaliată a celor trei proiecte și a tuturor celorlalte proiecte 

prezentate, consultați partea a 3-a sau site-ul EUCPN6. 

Următoarele aliniate se vor axa pe o serie de aspecte importante care sunt adesea legate 

de cazurile de violență domestică și care au fost abordate în proiectele câștigătoare din 

Suedia, Belgia și Croația. 

1.1.1. Sprijinirea victimelor și retragerea plângerii penale 

Centrul privind violența în relații din Suedia a fost instituit pentru a oferi sprijin victimelor 

violenței domestice, pentru a îmbunătăți colaborarea dintre poliție, serviciile sociale și 

procuror și pentru a oferi victimelor posibilitatea de a depune plângere și de a urma 

procedurile ulterioare în sistemul de justiție penală, ceea ce ar putea determina creșterea 

numărului de urmăriri în justiție și de condamnări. Aceasta este o problemă frecventă în 

cazurile de violență domestică: victimele nu doresc sau nu au posibilitatea să introducă o 

acțiune în materie penală, cauzele fiind abandonate pe parcursul procedurii. Acest 

fenomen se numește retragerea plângerii.  

Pe lângă raportarea insuficientă la poliție a incidentelor de violență domestică, cazurile de 

violență domestică prezintă, de asemenea, un risc ridicat de neparcurgere a întregului 

ansamblu de proceduri judiciare. Aceasta se poate datora victimei sau unor factori legați 

de sistem, de exemplu, modul în care plângerea este tratată de poliție sau de alte 

autorități sociale sau juridice, hotărârile luate de organele de urmărire penală sau de 

instanțe sau deciziile luate chiar de victime (Hester & Westmarland, 20057). În exemplul 

suedez, majoritatea cazurilor de violență domestică raportate la poliție între 2002 și 2006 

au fost întrerupte din cauza probelor insuficiente, ceea ce poate însemna că fie victima 

nu dorește să participe la anchetă, fie nu există martori sau vătămări corporale dovedite 

prin documente etc. În ceea ce privește protecția victimelor, urmărirea penală și 

pedepsirea autorilor, dar și din punct de vedere al descurajării și prevenirii victimizării 

repetate, este ușor de înțeles că retragerea plângerii reprezintă o provocare majoră 

pentru toți cei implicați în sistemul de justiție penală.  

Soluționarea problemei retragerii plângerii în violența domestică a constituit una dintre 

prioritățile președinției cipriote în 2012. Poliția cipriotă a solicitat întocmirea unui raport 

(Pavlou, Zobnina & Veis, 2012 (Pavlou, Zobnina & Veis, 20128) în vederea elaborării 

Manualului UE privind cele mai bune practici pentru soluționarea problemei retragerii 

                                           

 
6 A se vedea: http://www.eucpn.org/eucp-award/entries.asp?year=2013. 
7 Hester, M. & N. Westmarland (2005), Tackling Domestic Violence: effective interventions and approaches 
(„Combaterea violenței domestice: intervenții și abordări eficiente”), Home Office Research Study (Studiu de 
cercetare al Ministerului de Interne) 290, Londra: Home Office Research, Development and Statistics 
Directorate (Direcția de Cercetare, Dezvoltare și Statistică a Ministerului de Interne). 
8 Pavlou, S.E., A. Zobnina & Veis (2012), Overcoming attrition in domestic violence cases („Soluționarea 
problemei renunțării la plângeri în cazurile de violență domestică” (ediție provizorie), Nicosia: Comandamentul 
poliției cipriote. 
[http://www.eucpn.org/download/?file=Attrition_Report(Provisional)_Veis_C_CyPol.pdf&type=8]. 

http://www.eucpn.org/eucp-award/entries.asp?year=2013
http://www.eucpn.org/download/?file=Attrition_Report(Provisional)_Veis_C_CyPol.pdf&type=8
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plângerii în cazurile de violență domestică (Consiliul Uniunii Europene, 2012a9; 2012b10), 

care conține o trecere în revistă detaliată a literaturii în domeniu și o analiză a strategiilor 

și a bunelor practici existente în diverse state membre ale UE. Conform raportului și 

manualului, intervențiile cele mai promițătoare și de succes în ceea ce privește sporirea 

cooperării victimelor și reducerea ratelor de retragere a plângerilor prezintă o serie de 

caracteristici comune, care se regăsesc, de asemenea, în proiectul suedez referitor la 

Centrul privind violența în relații, astfel cum se arată în tabelul 2 de mai jos. 

Raportul poliției cipriote Centrul privind violența în relații din 

Suedia 

Cooperarea între mai multe agenții – 

cooperarea între diferitele agenții 

implicate în soluționarea cazurilor de 

violență domestică 

Centrul privind violența în relații constituie 

un punct de legătură între agențiile din 

sectorul public, în special poliția, serviciile 

sociale și organele de urmărire penală, 

precum și între victimă și agențiile 

respective. 

O abordare axată pe siguranța 

victimei, pentru a garanta, în primul rând, 

siguranța victimei pe parcursul întregului 

proces, aceasta devenind astfel mai 

dispusă să coopereze cu sistemul de justiție 

penală. 

Centrul privind violența în relații sprijină 

victima prin cinci sesiuni de consiliere, 

oferind sprijin psihosocial imediat, și 

stabilește contacte cu serviciile sociale, de 

sănătate, de atestare a vătămărilor 

corporale, de cazare protejată și cu poliția. 

O abordare individualizată de la caz la 

caz (de exemplu, ținând seama de 

diferențele economice, culturale și etnice) 

și nu aplicarea principiului unei abordări 

standard.  

Victimele sunt contactate în termen de 

48 de ore de la raportarea la poliție a 

infracțiunii – comisă de către partener sau 

în numele onoarei – de către un asistent 

social, care ia la cunoștință situația 

acestora și le oferă soluții. 

Transparența procedurilor, de exemplu, 

prin furnizarea la timp de informații cu 

privire la caz pentru victime și la drepturile 

de care dispun acestea. 

Prin sesiuni de consiliere, Centrul privind 

violența în relații asigură informații despre 

procesul juridic, contactele cu poliția și o 

înțelegere aprofundată a activității poliției, 

a procurorilor și a instanțelor. 

Implicarea victimelor și satisfacerea 

nevoilor acestora în cea mai mare măsură 

posibilă 

Sesiunile de consiliere utilizează metode de 

lucru bazate pe dovezi și sunt axate pe 

identificarea de soluții. Sesiunile implică 

victimele, făcându-le să simtă că participă 

la propriul proces de schimbare și le 

împuternicesc vorbind despre rezistență în 

                                           

 
9 Consiliul Uniunii Europene (2012a), Concluziile Consiliului privind combaterea violenței împotriva femeilor și 
oferirea de servicii de sprijin pentru victimele violenței domestice, adoptate la 6 decembrie 2012. 
[http://www.consilium.europa.eu//uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/134081.pdf]. 
10 Consiliul Uniunii Europene (2012b). Draft European Union handbook of best police practices on overcoming 
attrition in domestic violence cases („Proiect de manual al Uniunii Europene privind soluționarea problemei 
renunțării la plângeri în cazurile de violență domestică”), 12719/2/12 REV 2 ENFOPOL 239. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/134081.pdf
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loc să le descrie ca fiind pasive și slabe. 

Tabelul 2: Principalele caracteristici ale intervențiilor de succes identificate în raportul poliției cipriote (Consiliul 

UE, 2012b: 13), corelate cu proiectul suedez depus în competiția pentru Premiul european pentru prevenirea 

criminalității din 2013. 

Evaluările externe ale proiectului suedez referitor la Centrul privind violența în relații au 

arătat că 42 % din cazurile care au fost preluate de centru au avut drept rezultat 

urmărirea penală, față de doar 24 % în cazurile în care centrul nu a fost implicat. De 

asemenea, feedback-ul din partea victimelor susținute de Centrul privind violența în 

relații a fost foarte favorabil, iar colaborarea dintre poliție, serviciile sociale și procurori s-

a îmbunătățit. 

1.1.2. Cooperarea între mai multe agenții și modelul în lanț 

Similar Centrului sudez privind violența în relații, proiectul belgian CO3 se bazează pe 

cooperarea între mai multe agenții, creând punți de legătură între activitatea autorităților 

administrative locale (și anume, municipalitatea și provincia Anvers), poliția și justiția, 

precum și serviciile sociale. Cu toate acestea, CO3 merge mai departe, adoptând o 

abordare cuprinzătoare sau integrală prin stabilirea unei cooperări supra-organizaționale, 

care pune clientul în centru: o organizație axată pe client care implică 3 parteneri.  

Într-adevăr, violența domestică implică o varietate de domenii și servicii: sănătate, 

justiție, asistență socială etc. Crearea unei abordări cu implicarea mai multor agenții în 

vederea abordării violenței domestice provine din ideea că un parteneriat bine organizat 

poate aduce mai multe beneficii decât fiecare organizație individuală considerată separat 

(Wyckmans et al., 201211). Prin cooperare, organizațiile individuale „depășesc limite” 

care pot conduce la noi perspective, dar care pot fi solicitante, în același timp, în special 

în ceea ce privește reconcilierea obiectivelor și a principiilor fundamentale, de exemplu, 

ale sistemului de justiție penală și ale serviciilor de asistență socială, sau alocarea 

resurselor (Hague, 199712; Rosenbaum, 200213; Verhoeven et al., 200714).  

Pentru a se asigura că astfel de parteneriate pot funcționa eficient și eficace, se consideră 

că trebuie să se aibă în vedere o cooperare cu un grad de obligativitate mai mare decât 

simplul schimb informal de informații prin intermediul unei rețele cu grad redus de 

coeziune (Logar, 200615). Pentru a institui legături mai strânse (obligatorii) și pentru a 

coordona activitatea tuturor partenerilor implicați, a fost introdus un model în lanț. 

                                           

 
11 Wyckmans, D., J. Goedee & S. van Sommeren (2012). Form a chain, break the circle – A phased entry plan 
for successful multi-agency collaboration in tackling domestic violence („Formarea unui lanț și ruperea cercului - 
un plan de introducere treptată pentru colaborarea cu succes a mai multor agenții în abordarea violenței 
domestice”), Hasselt: președintele Consiliului Provincial Limburg.  
12 Hague, G. (1997). Smoke screen or leap forward: interagency initiatives as a response to domestic violence 
(„Perdea de fum sau salt înainte: inițiative de cooperare între agenții ca răspuns la violența domestică”). Critical 
Social Policy („Politică socială critică”), 17(53), p. 93-109. 
13 Rosenbaum, D. (2002). Evaluating multi-agency anti-crime partnerships: theory, design, and measurement 
issues („Evaluarea parteneriatelor de combatere a criminalității între mai multe agenții: aspecte legate de 
teorie, concepere și măsurare”), Crime Prevention Studies („Studii privind prevenirea criminalității”), 14, 
p. 171– 225.  
14 Verhoeven, B., G. Vanderstraeten & K. De Groof (2007). Samenwerking tussen CAW, politie en justitie. În: 
De Groof, K. & T. De Gendt (eds.), Kans op slagen – Een integrale kijk op geweld in gezinnen, Leuven: 
LannooCampus [numai în limba neerlandeză]. 
15 Logar, R. (2006). Bridging gaps: From good intentions to good cooperation. Manual for effective multi-agency 
cooperation to tackling domestic violence („Crearea de punți de legătură: de la intenții bune la o bună 
cooperare. Manual pentru o cooperare efectivă între mai multe agenții în vederea abordării violenței 
domestice”), Viena: Biroul de Coordonare al WAVE. 
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Ideea unui model în lanț este că procesele de lucru ale diverșilor parteneri sunt corelate 

și puse în slujba unui obiectiv comun, clientul aflându-se în centrul colaborării. Astfel cum 

arată Wyckmans et al.(2012), inspirându-se din lucrările lui Logar (2006) și Cropper et 

al. (2008)16, intensitatea unei colaborări poate varia într-o măsură foarte mare în ceea ce 

privește modul în care sunt integrate activitățile individuale ale participanților și modul în 

care sunt puse în comun resursele și responsabilitatea pentru rezultate. Autorii fac 

distincție între patru tipuri de colaborare, pe baza gradului de intensitate (2012: 52-53): 

 cooperare: o rețea informală de servicii/organizații, cu grad redus de coeziune, 

fără integrarea activităților și fără partajarea resurselor sau a responsabilității. 

 coordonare: tot o rețea voluntară, cu probleme definite în comun și cu integrarea 

activităților la nivel organizațional. Resursele sunt în continuare separate și nu 

există neapărat o responsabilitate partajată reciproc. „Casele de securitate” 

olandeze (Veiligheidshuizen) sunt menționate ca exemplu pentru acest tip de 

cooperare. 

 colaborare: o rețea mai formală și mai ambițioasă, cu un plan de acțiune stabilit 

de comun acord și cu obiective colective. Resursele și responsabilitățile sunt, în 

cea mai mare parte, partajate. 

 integrare: o rețea formală în cadrul unei noi structuri comune, care colaborează 

zilnic, având o misiune comună, activități integrate, resurse partajate și 

responsabilitate reciprocă pentru rezultate. Exemplele menționate sunt MARAC 

(Regatul Unit) (a se vedea, de asemenea, Robinson, 2006)17, Centrele de justiție 

pentru familii (SUA, Regatul Unit) și CO3 (Belgia). 

În cadrul proiectului CO3, diferiții parteneri pornesc de la un plan de acțiune comun, în 

centrul căruia se află familia. În loc să fie necesar ca un „client” (în acest caz, familia) să 

treacă de la o organizație la alta, ceea ce înseamnă, în general, repetarea conversației și 

a procedurii de „luare în evidență” pentru fiecare organizație, parteneriatul între mai 

multe agenții, în ansamblul său, se concentrează asupra familiei, fiind necesară numai o 

singură procedură de luare în evidență pentru a activa un întreg lanț de activități. Acest 

fapt este ilustrat corespunzător în figura 2 de mai jos. 

 

Cooperarea (informală) în cadrul unei 

rețele 
Integrarea formală a activităților 

                                           

 
16 Cropper, S., M. Ebers, C. Huxam & P. Smith Ring (2008). Introducing Interorganizational Relations 
(„Introducerea relațiilor interorganizaționale”). În (eds.): The Oxford Handbook of Inter-Organizational 
Relations („Manualul Oxford al relațiilor interorganizaționale”), Oxford: Oxford University Press. 
17 Robinson, A.L. (2006). Reducing repeat victimization among high-risk victims of domestic violence. The 
benefits of a coordinated community response in Cardiff, Wales („Reducerea victimizării repetate a victimelor 
violenței domestice cu grad de risc ridicat. Beneficiile unui răspuns coordonat al comunității în Cardiff, Țara 
Galilor”). Violence Against Women („Violența împotriva femeilor”), 12(8), p. 761 – 788. Pentru mai multe 
informații privind MARAC, a se vedea: http://www.caada.org.uk/marac/Information_about_MARACs.html. 

http://www.caada.org.uk/marac/Information_about_MARACs.html
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Figura 2: Cooperarea informală între servicii în comparație cu o abordare integrată axată pe client  

Sursă: Prezentarea CO3 cu ocazia Conferinței de bune practici, 12 decembrie 201318 

 

După cum s-a menționat, modelul în lanț implică faptul că activitățile echipei de lucru se 

desfășoară conform unui proces de lucru comun atunci când se raportează un incident de 

violență domestică. Astfel cum se arată în figura 3 (de mai jos), în cazul CO3, diferiții 

membri ai echipei, provenind din diverse organizații implicate, se află în același loc și se 

utilizează un instrument unic de înregistrare pentru a consolida parteneriatul și pentru a 

spori eficiența și eficacitatea.  

 
Figura 3:Modelul în lanț al CO3 

Sursă: Prezentarea CO3 cu ocazia Conferinței de bune practici, 12 decembrie 201319 

                                           

 
18 Pentru a consulta prezentarea completă, faceți clic pe: 
http://www.eucpn.org/download/?file=2013_ECPA_PPT_BE.pdf&type=18. 

http://www.eucpn.org/download/?file=2013_ECPA_PPT_BE.pdf&type=18


14 

 

Astfel cum se poate observa în figura 3, începând din momentul în care se raportează un 

caz, întreaga echipă este implicată în prelucrarea informațiilor, analizarea problemei și a 

riscurilor, elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de acțiune cu accent pe punctele 

forte ale familiei în cauză și evaluarea efectelor intervențiilor. În cadrul procesului este 

numit un responsabil de caz individual, care urmărește îndeaproape cazul.  

În prezent, proiectul CO3 se află încă într-o fază pilot. O evaluare a impactului va fi 

disponibilă în 2014. 

1.1.3. Prevenirea timpurie și rolul educației 

Proiectul croat „O viață fără violență” vizează adolescenții cu vârste mici, de 13-14 ani, 

prin intermediul atelierelor interactive desfășurate în școli, al programelor de artă 

conceptuală și al dezbaterilor interactive între tineri. De asemenea, proiectul include o 

campanie generală de sensibilizare, cu implicarea unor personalități marcante din 

comunitățile locale și a unor artiști celebri. Obiectivul proiectului este crearea unei culturi 

a non-violenței și non- toleranței prin schimbul de cunoștințe privind cauzele și 

consecințele violenței și măsurile care trebuie luate atunci când se produc incidente 

violente sau negative. Proiectul vizează, de asemenea, relațiile interpersonale printr-o 

implicare personală, non-violentă, în scopul prevenirii transmiterii violenței de la o 

generație la alta.  

Cercetările arată că programele de prevenire primară în educație pot contribui la 

modificarea atitudinilor, la consolidarea rezilienței și la stabilirea de orientări pentru 

relații sănătoase (Hester & Westmarland, 200520; Gadd et al., 201321). Prin urmare, 

importanța acestor programe și rolul pe care îl poate juca sistemul de educație în 

reducerea acceptabilității sociale a violenței împotriva femeilor și a violenței domestice 

sunt general recunoscute. De exemplu, în Concluziile privind combaterea violenței 

împotriva femeilor și oferirea de servicii de sprijin pentru victimele violenței domestice 22, 

Consiliul Uniunii Europene a făcut apel la Parlamentul European, Comisia Europeană și 

statele membre să „acorde atenție prevenirii primare a violenței împotriva femeilor, între 

altele prin recunoașterea rolului sistemului de educație ca una din sursele primare de 

socializare și ca factor cheie de transmitere a normelor tradiționale, culturale și sociale, 

care pot include, de asemenea, elemente negative, precum crearea de stereotipuri de 

gen și roluri de gen rigide, care conduc la violența împotriva femeilor”.  

În mod frecvent, programele școlare de prevenire se axează pe violența în relațiile dintre 

adolescenți sau în cuplurile de adolescenți. Astfel de programe sunt elaborate pentru a 

ajuta adolescenții să stabilească relații sănătoase cu partenerii și să prevină modelele de 

violență care se pot prelungi până la vârsta adultă (De La Rue et al., 201323). Cu toate 

                                                                                                                                    

 
19 Pentru a consulta prezentarea completă, faceți clic pe: 
http://www.eucpn.org/download/?file=2013_ECPA_PPT_BE.pdf&type=18. 
20 Hester, M. & N. Westmarland (2005). Tackling Domestic Violence: effective interventions and approaches 
(„Combaterea violenței domestice: intervenții și abordări eficiente”), Home Office Research Study 290 (Studiu 
de cercetare al Ministerului de Interne), Londra: Direcția pentru cercetare, dezvoltare și statistică a Ministerului 
de Interne. 
21 Gadd, D., C.L. Fox, M.-L. Corr, I. Butler & J. Bragg (2013). From boys to men project: overview and 
recommendations („Trecerea de la băieți la bărbați: prezentare generală și recomandări”). 
[http://www.boystomenproject.com/wp-content/uploads/2013/10/Recommendations.pdf]. 
22 Adoptate la 6 decembrie 2012, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/134081.pdf. 
23 De La Rue, L., J.R. Polanin, D.L. Espelage, T.D. Pigott (2013). School-based Interventions to Reduce Dating 
and Sexual Violence: A Systematic Review („Intervenții în școală pentru reducerea violenței sexuale și din 
cadrul cuplurilor: o analiză sistematică”), The Campbell Collaboration („Colaborarea Campbell”). 

http://www.eucpn.org/download/?file=2013_ECPA_PPT_BE.pdf&type=18
http://www.boystomenproject.com/wp-content/uploads/2013/10/Recommendations.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/134081.pdf
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acestea, programele de prevenire timpurie (primară și secundară) a violenței în relații 

prin educație variază considerabil și impactul (pe termen lung) al acestora nu este 

întotdeauna convingător sau ușor de cuantificat (a se vedea, de exemplu, Fellmeth et al., 

201324; OMS, 200925). Tinerii participanți la astfel de programe de prevenire timpurie 

trebuie să fie urmăriți pe parcursul unui număr însemnat de ani pentru a se putea aprecia 

dacă programele sunt eficiente sau nu pentru reducerea violenței (domestice), iar astfel 

de date lipsesc adesea (Wolfe & Jaffe, 199926). 

Proiectul de cercetare desfășurat în Regatul Unit From Boys to Men (De la băieți la 

bărbați)27, finanțat de Consiliul de Cercetare Economică și Socială, urmărește să 

exploreze măsurile care pot fi luate pentru a reduce numărul tinerilor bărbați care devin 

autori ai unor acte de violență domestică (Gadd et al., 2013). Pe baza unei anchete 

realizate pe un număr de aproximativ 1 200 de adolescenți cu vârsta de 13-14 ani, 

cercetătorii au constatat că, atât în cazul băieților, cât și în cazul fetelor, există o asociere 

semnificativă între posibilitatea de a deveni victimă sau autor al unui act de violență în 

relații și faptul de a fi asistat la acte de violență emoțională și/sau fizică acasă, între 

părinți (Fox et al., 201328). Cu alte cuvinte, persoanele care au fost victime în propriile 

relații au fost, de asemenea, mai susceptibile să devină autori ai unor acte de violență, în 

comparație cu cele care nu au suferit astfel de traume, iar persoanele care au asistat la 

acte de violență în familie au fost, de asemenea, mai susceptibile să fie identificate ca 

victime sau autori în propriile relații, în comparație cu persoanele care nu au asistat 

niciodată la acte de violență la domiciliu. De asemenea, rezultatele au indicat existența 

unor obstacole considerabile care au împiedicat victimele, autorii sau martorii unor acte 

violente să solicite ajutor din partea profesioniștilor adulți, în special în rândul băieților.  

Un alt proiect UE, finanțat în cadrul programului Daphne III, a analizat programele 

educative de prevenire a abuzurilor în familie desfășurate în școli din Regatul Unit, Franța 

și Spania, având mai multe grupuri-țintă, formate din copii de 10-11 ani și din 

adolescenți de 13-14 ani (Fox et al., 201429). Primele rezultate au arătat că ar trebui să 

se acorde atenție următoarelor trei aspecte: (i) conținutul programului, (ii) metodele de 

predare, (iii) educatorii/facilitatorii. Pe baza rezultatelor obținute de la grupurile-țintă din 

Regatul Unit, cercetătorii au ajuns la următoarele concluzii preliminare: 

 conținutul programului: educatorii ar trebui să fie conștienți de faptul că există 

o diferență între o mai bună cunoaștere și o mai bună înțelegere a problemei. De 

asemenea, ar trebui să se acorde atenție problemelor de comunicare legate de 

gen. De exemplu, plasarea accentului pe situația în care bărbatul este autor și 

                                           

 
24 Fellmeth, G.L.T., C. Heffernan, J. Nurse, S. Habibula & D. Sethi (2013). Educational and Skills-Based 
Interventions for Preventing Relationship and Dating Violence in Adolescents and Young Adults („Intervenții 
educaționale și bazate pe competențe pentru prevenirea violenței în cadrul relațiilor și al cuplurilor la 
adolescenți și la adulții tineri”), Campbell Systematic Reviews („Analizele sistematice Campbell”), 2013: 14. 
25 Organizația Mondială a Sănătății (OMS) (2009). Violence prevention the evidence – Promoting gender 
equality to prevent violence against women („Prevenirea violenței - Promovarea egalității de gen în vederea 
prevenirii violenței împotriva femeilor”). Geneva: Organizația Mondială a Sănătății. 
26 Wolfe, D.A. & P.G. Jaffe (1999). Emerging strategies in the prevention of domestic violence („Strategii 
emergente în prevenirea violenței domestice”), The Future of Children – Domestic Violence and Children 
(„Viitorul copiilor - violența domestică și copiii”), 9(3), p. 133-144. 
27 Pentru informații suplimentare, a se vedea: http://www.boystomenproject.com/. 
28 Fox, C.L., M.-L. Corr, D. Gadd & I. Butler (2013). Young teenagers’ experiences of domestic abuse 
(„Experiențele adolescenților de vârste mici privind abuzurile în familie”). Journal of Youth Studies („Jurnalul 
studiilor privind tinerii”), p. 1-17. 
29 Fox, C.L., R. Hale & D. Gadd (2014). Domestic abuse prevention education: listening to the views of young 
people („Educația în materie de prevenire a abuzurilor în familie: să ascultăm opiniile tinerilor”). Sex Education 
(„Educație sexuală”), 14(1), p. 28-41. 

http://www.boystomenproject.com/
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femeia victimă poate conduce la lipsa de implicare a băieților. Aspectele legate de 

gen trebuie abordate cu atenție și într-o manieră mai delicată. 

 metodele de predare: ar trebui evitată o abordare unică. Programele ar trebui 

să fie adaptate la nevoile și experiențele studenților/elevilor din cadrul grupului.  

 persoanele care pun în aplicare programul: profesorii, în strânsă colaborare 

cu întreaga școală și cu organizațiile externe, par să fie cei mai în măsură să 

pună în aplicare programul, cu condiția să aibă încrederea și competențele 

necesare pentru a desfășura efectiv această activitate și pentru a face față 

disconfortului care poate fi resimțit de grup. 

Proiectul croat „O viață fără violență” abordează unele dintre aspectele menționate în 

prezenta secțiune. Proiectul include atât sensibilizarea generală, printr-o puternică 

prezență în mass-media și prin participarea unor personalități renumite, cât și activități 

preventive directe cu tineri adolescenți, utilizând metode de lucru dinamice și interactive, 

care să implice tinerii în diferite moduri:  

 ateliere interactive în școli, conduse de poliție, de un ONG și de Programul 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, în strânsă colaborare cu cadrele didactice; 

 programul de artă conceptuală, care constă în scenete și piese de teatru 

tematice, adolescenții fiind îndrumați să gândească într-un mod nou și neobișnuit 

și care, prin spectacole sau comunicarea directă cu actorii sau prin muzică și 

melodii, încurajează atitudinile pozitive;  

 dezbateri interactive privind non-violența, toleranța și discriminarea, inclusiv 

redactarea de eseuri despre violență și modalitățile de abordare a acesteia, 

discuții în cadrul cărora se încurajează gândirea critică și întâlniri cu poliția și cu 

reprezentanți ai altor autorități ale statului, cu organizații internaționale și ale 

societății civile, cu scopul de a include în mod activ adolescenții în comunitatea 

mai largă și de a încuraja raportarea faptelor cu violență. 

 

2. Concluzii provizorii ale Conferinței privind cele mai bune practici din 2013 

Astfel cum s-a menționat, Conferința de bune practici din acest an a reunit factori de 

decizie, cercetători și practicieni din toate statele membre ale UE care sunt activi în 

domeniul violenței domestice. Obiectivul urmărit a fost crearea unei ocazii de a împărtăși 

și a difuza experiențe și cunoștințe, precum și de a prezenta bune practici în ceea ce 

privește prevenirea violenței domestice.  

Prezentările au fost realizate de diverse organizații internaționale, cum ar fi Agenția 

pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), Institutul European pentru 

Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE), Forumul european pentru securitate 

urbană (EFUS) și Amnesty International. De asemenea, au fost organizate patru sesiuni 

de grup, care au inclus prezentări ale tuturor proiectelor depuse în competiția pentru 

Premiul european pentru prevenirea criminalității. Fiecare dintre sesiuni a fost prezidată 

și moderată de un expert invitat de Secretariatul EUCPN.  

 Sesiunea 1: „Tactici și acțiuni obligatorii de reacție primară”, prezidată de dna 

Anne Groenen de la Thomas More Kempen University College, Belgia 

 Sesiunea 2: „Mecanisme de sprijin social pentru victime și sensibilizarea 

generală”, prezidată de dl João Lazaro, de la Asociația portugheză de sprijinire a 

victimelor, Portugalia 
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 Sesiunea 3: „Evaluarea riscurilor și programe de prevenire timpurie”, prezidată de 

dna Chiara Sgarbi de la Universitatea din Modena și Reggio Emilia, Italia 

 Sesiunea 4: „Modificarea comportamentului violent și cooperarea între agenții”, 

prezidată de dl John Kwaks de la Organizația Europeană de Probațiune (CEP) 

Cei patru experți au fost invitați, de asemenea, să participe la runda finală de concluzii de 

la sfârșitul conferinței pentru a-și împărtăși punctele de vedere cu privire la tema 

acesteia și la prezentările de bune practici, pentru a evidenția unele provocări pentru 

viitor și pentru a formula o serie de recomandări.  

În prezent, președinția lituaniană elaborează un Manual de bune practici privind 

prevenirea violenței domestice, care cuprinde toate prezentările proiectelor ECPA, 

precum și alte practici din Lituania și alte state membre. Manualul va conține, de 

asemenea, concluzii privind prevenirea violenței domestice, pe baza discursurilor 

principale și a rezumatelor tuturor discuțiilor, precum și o serie de recomandări finale 

pentru practicienii europeni (a se vedea, de asemenea, anexa I). Manualul este planificat 

a fi publicat în prima parte a anului 2014.  

Următoarea listă oferă o scurtă trecere în revistă a unor concluzii și recomandări 

provizorii menționate de către experți în runda finală de concluzii, bazate pe propria 

experiență și ca răspuns la proiectele prezentate în timpul sesiunilor pe grupuri. Acestea 

sunt legate, de asemenea, de unele dintre aspectele descrise la punctul 1.1 (a se vedea 

mai sus). Lista completă a concluziilor și recomandărilor, care a fost pregătită și publicată 

de către președinția lituaniană, este, de asemenea, inclusă în anexa I.  

 Importanța unei abordări multidisciplinare și bazate pe cooperarea între 

mai multe agenții a fost subliniată de mai multe ori. Acestea nu ar trebui să fie 

doar vorbe goale. Ar trebui să se depună eforturi reale pentru a colabora și a 

implica diverse părți interesate în proces.  

 Aceasta presupune, de asemenea, curajul de a intra în discuție, în pofida 

diferitelor puncte de vedere. Evitarea unei abordări consensuale și 

monolitice a fost considerată a fi calea adecvată pentru viitor.  

 Este util să existe o persoană care coordonează efectiv activitatea atunci când se 

colaborează cu mai multe agenții sau servicii. De exemplu, numirea unui 

responsabil de caz independent (fără legătură cu poliția, justiția sau serviciile 

de asistență socială), care să coordoneze și să urmărească fiecare caz în parte, 

este o inițiativă care merită explorată în continuare. 

 Parteneriatele între societatea civilă și agențiile de stat, la orice nivel, ar fi foarte 

recomandate. 

 S-a menționat că activitatea ar trebui să fie axată pe victimă. Este important să 

se creeze anumite instrumente pentru prevenirea recurenței cazurilor de violență 

domestică, de exemplu, în ceea ce privește evaluarea riscurilor, însă sprijinirea 

victimelor și ajutorul acordat acestora trebuie să fie scopul suprem. 

 Profesioniștii cu formare în domeniu ar trebui să aibă cunoștințe adecvate cu 

privire la dinamica și diferitele profile ale violenței între parteneri și să fie în 

măsură să evalueze situația, utilizând instrumente fiabile de evaluare a riscurilor, 

precum și propria intuiție și implicând atât victima, cât și autorul actului de 

violență. 

 Sensibilizarea generală prin campanii publice este recunoscută ca fiind o 

activitate importantă pentru prevenirea violenței domestice și crearea unei 

intoleranțe la violență. 
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 Ar trebui depuse eforturi pentru a dezvălui violența care este deseori disimulată la 

domiciliu. Prin urmare, o creștere a ratei de sesizare a organelor de poliție 

poate fi un semn favorabil, care arată că persoanele încearcă să iasă din sfera 

violenței. Este necesar să privim dincolo de simple cifre. 

 Prevenirea timpurie prin intervenții în cadrul școlii ar putea contribui la 

modificarea comportamentului și a atitudinilor tolerante față de violență prin 

combaterea acestora la o vârstă fragedă.  

 Se recomandă să se întreprindă acțiuni atât la nivelul UE, cât și la nivel național și 

să se țină seama atât de diferențele culturale, cât și de context. De exemplu, 

nu se poate porni de la premisa că ideile despre gen, familie și violență sunt 

aceleași în nordul și sudul Europei.  

 Întrucât violența domestică și violența de gen sunt aspecte cu care se confruntă 

aproape toate țările din UE, este extrem de important să se facă schimb de idei, 

de cunoștințe, de practici și de cercetări. 

Provocări viitoare în domeniul prevenirii violenței domestice – schimbul de 

cunoștințe în cadrul EUCPN 

În pofida eforturilor considerabile depuse în vederea gestionării violenței împotriva 

femeilor și a violenței domestice, există în continuare multe provocări de înfruntat. În 

concluziile sale30 din decembrie 2012, Consiliul UE a recunoscut că trebuie depuse mai 

multe eforturi pentru coordonarea și sprijinirea serviciilor de sprijin pentru victime, 

pentru punerea în aplicare a unor programe de prevenire focalizate, pentru formarea 

profesioniștilor și pentru îmbunătățirea colectării datelor, atât la nivel național, cât și la 

nivelul UE. Aceste aspirații, precum și altele, sunt menționate, de asemenea, în diferite 

alte rapoarte, concluzii și recomandări ale mai multor organizații internaționale și ale UE, 

dintre care unele au fost menționate deja, cum ar fi EIGE și CESE (a se vedea mai sus).  

Astfel cum s-a menționat anterior, tema violenței domestice revine, de asemenea, în 

mod periodic în activitatea EUCPN. În cursul președințiilor cipriotă și irlandeză, în 

20122013, au fost organizate o serie de sesiuni pentru schimb de cunoștințe, în cadrul 

cărora membrii au fost invitați să își împărtășească punctele de vedere cu privire la 

provocările majore cu care se confruntă țările lor în materie de prevenire a violenței 

domestice. De asemenea, aceștia au fost invitați să precizeze ce cunoștințe sau practici 

de răspuns la violența domestică ar fi util să primească de la alte jurisdicții.  

În ceea ce privește provocările majore, principalele probleme ridicate au fost 

următoarele: 

 Una dintre provocările importante menționate este necesitatea unei modificări 

generale a culturii și a atitudinii față de violența domestică. În pofida tuturor 

eforturilor depuse, pare să existe încă prea multă indulgență față de violența 

domestică. Aceasta nu mai poate fi considerată o problemă de viață privată, ci ar 

trebui să fie privită drept o responsabilitate a statului și a societății în ansamblu. 

 În ceea ce privește creșterea gradului de sensibilizare a publicului, se recunoaște, 

de asemenea, rolul mass-mediei. Prin urmare, menținerea unor legături strânse 

cu diferite mijloace mass-media și lansarea periodică de campanii reprezintă 

provocări importante.  

                                           

 
30 A se vedea: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/134081.pdf. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/134081.pdf
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 Aceasta ar trebui să fie însoțită de încurajarea victimelor, dar și a martorilor 

și chiar a autorilor, să raporteze faptele de violență.  

 Îmbunătățirea colectării și înregistrării datelor, care va sta la baza elaborării 

unor planuri de acțiune mai eficiente, este considerată a fi o prioritate 

importantă, dar și o provocare majoră.  

 Necesitatea stabilirii unor criterii de evaluare a riscurilor și a creării unui 

sistem automat de informații, care pot fi partajate de către poliție și 

autoritățile judiciare, în vederea asigurării gradului maxim de eficacitate a 

strategiilor de protejare a victimelor. 

 Mai multe investiții în prevenirea primară prin sensibilizare, formare și 

educație. De asemenea, trebuie să se depună mai multe eforturi pentru a 

exercita un impact asupra populației de imigranți. 

 Mai multe investiții în activitățile care vizează copiii ca martori ai violenței 

domestice, dar și în activitățile cu autorii faptelor de violență și în programe 

de resocializare.  

 Victimizarea repetată este în continuare destul de frecventă, prin urmare, trebuie 

să se depună mai multe eforturi pentru a spori eficacitatea instrumentării 

cazurilor de violență domestică, de exemplu, prin formarea continuă a 

profesioniștilor, prin crearea de unități de intervenție specializate, prin elaborarea 

unei proceduri transparente și eficiente de urmărire a acestui tip de cazuri și prin 

investiții în programele de reeducare a autorilor și de modificare a 

comportamentului.  

 Implicarea societății civile, a ONG-urilor și a altor organizații trebuie să fie 

încurajată într-o măsură mai mare. 

 Ar trebui să se acorde mai multă atenție violenței împotriva persoanelor în 

vârstă, violenței între partenerii de același sex și actelor de violență ale 

femeilor împotriva bărbaților.  

 În sfârșit, un mai bun transfer de cunoștințe și de cele mai bune practici în 

statele membre ale UE și între acestea.  

Ca rețea la nivelul întregii UE, EUCPN joacă un rol important în ceea ce privește schimbul 

de informații, de cunoștințe și de bune practici între statele membre. Procedând astfel, 

membrii pot învăța unii de la alții pentru a identifica modalități diferite și mai bune de 

prevenire și de gestionare a violenței domestice. În plus, EUCPN servește, de asemenea, 

drept platformă în cadrul căreia se pot adresa cereri specifice de informații în mod direct 

tuturor membrilor. 

Pe lângă schimbul de informații cunoscute, este la fel de important să se examineze ce 

(tipuri de) informații lipsesc sau sunt necesare pentru toate sau unele dintre țările din 

UE. Prin urmare, în timpul președinției irlandeze, s-a pus întrebarea ce cunoștințe sau 

practici de răspuns la violența domestică ar fi util să se primească de la alte jurisdicții. În 

mod evident, unele răspunsuri au fost strâns legate de provocările menționate mai sus, 

însă au fost ridicate, de asemenea, o serie de probleme noi.  

 Exemple de bune practici privind violența în numele onoarei. 

 Modalități de lucru în prevenirea pentru anumite grupuri (vulnerabile), de 

exemplu, persoanele cu dizabilități, persoanele în vârstă, copiii și tinerii, autorii de 

infracțiuni. 

 Metode de evaluare a riscurilor și influența acestora asupra argumentelor 

pentru protecție. 

 Eficacitatea medierii în cazurile de violență domestică. 
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 Instrumente juridice, cum ar fi ordinul de restricție sau de protecție, și măsurile 

legale pe care le pot lua școlile, serviciile sociale și serviciile de sănătate atunci 

când suspectează și/sau identifică un caz de violență domestică.  

Astfel cum a concluzionat un expert în cadrul Conferinței de bune practici de la Vilnius:  

„Gestionarea violenței reprezintă o sarcină permanentă, pentru victime și pentru 

următoarea generație. Aceasta nu încetează niciodată!” 
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Alte surse interesante de informații (practice) și orientări 

Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) este un 

organism independent al Uniunii Europene, înființat pentru a consolida egalitatea de 

gen și pentru a contribui la promovarea acesteia, inclusiv abordarea integrată a 

egalității de gen în toate politicile UE și în politicile naționale rezultate și combaterea 

discriminării pe criterii de sex, precum și pentru a sensibiliza cetățenii UE cu privire la 

egalitatea de gen. Lucrările sale cu privire la violența domestică cuprind informații 

privind diverse resurse, bune practici, metode, instrumente și informații referitoare la 

actorii care lucrează pentru prevenirea și gestionarea violenței domestice. Mai multe 

informații sunt disponibile la adresa http://eige.europa.eu/content/domestic-

violence. 

„Compendiul de practici și politici privind siguranța femeilor” din 2008 al Centrului 

Internațional pentru Prevenirea Criminalității (ICPC) reunește strategii și programe 

privind siguranța femeilor din întreaga lume. Pentru a consulta compendiul, dați clic 

pe: http://www.crime-prevention-

intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/Women_s_Safety._A_universal_concern_ANG.pdf  

Manualul și programa de formare ale Biroului Națiunilor Unite pentru Droguri și 

Criminalitate (UNODC) privind „Effective police responses to violence against women” 

(„Reacții eficiente ale poliției la violența împotriva femeilor”) prezintă o trecere în 

revistă a normelor și standardelor relevante și oferă orientări pentru personalul de 

intervenție de urgență, cum ar fi poliția, privind modalitățile de intervenție în actele 

de violență împotriva femeilor. (Pentru a descărca manualul, dați clic pe: 

http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/Handbook_on_Effective_police_responses_to_violence_against_women_English.pdf - 

pentru a descărca programa de formare, dați clic pe: 

http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Training_Curriculum_on_Effective_Police_Respons

es_to_Violence_against_Women.pdf)  

Rapoartele individuale pe țări, publicate anual, ale organizației Women Against Violence 

Europe (WAVE) oferă informații detaliate privind serviciile de sprijin pentru femei și 

standardele de calitate în întreaga Europă. Pentru informații suplimentare, a se 

vedea: http://www.wave-network.org/country-info  

Seriile de informări referitoare la prevenirea violenței ale Organizației Mondiale a 

Sănătății oferă informații cu privire la mijloacele eficiente de prevenire a violenței 

interpersonale (inclusiv împotriva femeilor și fetelor) și a violenței îndreptate asupra 

propriei persoane. Informările sunt menite să ofere orientări clare privind 

modalitățile în care finanțatorii, factorii politici de decizie și cei care pun în aplicare 

programul pot spori impactul eforturilor de prevenire a violenței. Pentru mai multe 

informații și pentru a descărca seria, a se vedea: 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/4th_milestones_meeting/publications

/en/index.html  

 

http://eige.europa.eu/content/domestic-violence
http://eige.europa.eu/content/domestic-violence
http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/Women_s_Safety._A_universal_concern_ANG.pdf
http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/Women_s_Safety._A_universal_concern_ANG.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Handbook_on_Effective_police_responses_to_violence_against_women_English.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Handbook_on_Effective_police_responses_to_violence_against_women_English.pdf
http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Training_Curriculum_on_Effective_Police_Responses_to_Violence_against_Women.pdf
http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Training_Curriculum_on_Effective_Police_Responses_to_Violence_against_Women.pdf
http://www.wave-network.org/country-info
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/4th_milestones_meeting/publications/en/index.html
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/4th_milestones_meeting/publications/en/index.html
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Anexa I – Concluzii și recomandări ale Conferinței de bune practici a 

EUCPN din 201331 

Tema ediției din 2013 a Premiului european de prevenire a criminalității și a Conferinței 

de bune practici a fost „Prevenirea violenței domestice”. 

Violență domestică poate fi considerată orice manifestare de comportament amenințător, 

violență sau abuz (de natură psihologică, fizică, sexuală, financiară sau emoțională) între 

persoane care sunt sau au fost parteneri intimi sau membri ai unei familii, indiferent de 

sexul sau de orientarea sexuală a acestora. Oricine se poate confrunta cu violența 

domestică, aceasta putând apărea în toate tipurile de relații, indiferent de vârstă, sex, 

rasă, orientare sexuală, avere și situare geografică. 

Tema a fost împărțită în cinci teme secundare, care au fost analizate în mod diferit în 

cursul discuțiilor pentru schimbul de cunoștințe, prin chestionare completate anterior sau 

în timpul sesiunilor de grup în cadrul Conferinței de bune practici: 

 tactici și acțiuni obligatorii de reacție primară; 

 mecanisme de sprijin social pentru victimele actelor de violență; 

 medierea în violența domestică;  

 programele de modificare a comportamentului violent și influența acestora asupra 

prescripției pedepsei;  

 evaluarea riscurilor și influența acesteia asupra raționamentului de protecție. 

Prezentele concluzii și recomandări se bazează pe rezumatele discuțiilor pentru schimbul 

de cunoștințe ale Rețelei Europene de Prevenire a Criminalității, care au avut loc la 

12 septembrie 2013 la Vilnius, la 21 mai 2013 la Dublin și la 19 septembrie 2012 la 

Larnaca, pe răspunsurile primite de la 11 state membre la chestionarele administrate de 

președinția lituaniană înaintea discuțiilor pentru schimb de cunoștințe de la Vilnius, pe 

rezumatele discuțiilor desfășurate în cadrul Conferinței privind cele mai bune practici din 

2013, pe rezumatul Setului de instrumente nr. 4 al EUCPN „Gestionarea violenței 

domestice în UE – politici și practici”, precum și pe prezentările principale din cadrul 

Conferinței de bune practici din 2013.  

Concluzii 

Concluzii generale 

 Importanța unei abordări multidisciplinare și bazate pe cooperarea dintre mai 

multe agenții a fost subliniată în mai multe rânduri în cadrul conferinței. Evitarea 

unei abordări consensuale și monolitice a fost considerată a fi calea adecvată 

pentru viitor. De asemenea, aceasta presupune curajul de a intra în discuție 

atunci când există diferite puncte de vedere. 

                                           

 
31 Publicate de către președinția lituaniană. 
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 Securitatea victimelor este scopul principal în prevenirea violenței domestice. 

Toate măsurile luate și instrumentele puse în aplicare converg către acest obiectiv 

suprem. 

 Este dificil să se mențină un nivel ridicat de profesionalism al tuturor actorilor care 

lucrează la cazurile de violență domestică, fără formare permanentă în 

Sensibilizarea generală prin campanii publice este recunoscută ca fiind o activitate 

importantă în prevenirea violenței domestice și în crearea unei intoleranțe la 

violență. 

 Acțiunile concrete pot conduce la o creștere a statisticilor poliției, dar, în acest caz, 

cifrele mai mari pot indica un impact al acțiunilor întreprinse. O creșterea a ratei 

de sesizare a organelor de poliție poate fi un semn că persoanele încearcă să iasă 

din sfera violenței. 

 Prevenirea timpurie prin intervenții în cadrul școlii ar putea contribui la 

modificarea comportamentului și a atitudinilor tolerante față de violență prin 

combaterea acestora la o vârstă fragedă.  

 Violența domestică și violența de gen sunt probleme cu care se confruntă aproape 

toate țările din UE, însă măsurile adoptate și instrumentele introduse pot varia în 

statele membre în funcție de contextul diferit și de societatea diferită. 

 Atunci când vorbim despre violența de gen, dimensiunea culturală trebuie să fie 

luată în considerare. Ar trebui să se înțeleagă faptul că ideile privind familia și 

relațiile de parteneriat pot varia pe teritoriul UE. 

Tactici și acțiuni obligatorii de reacție primară  

 În majoritatea statelor membre, reacția primară include oprirea violențelor printr-

o intervenție a poliției, acordarea de prim ajutor victimei, luarea de măsuri 

împotriva autorului, înregistrarea faptelor, colectarea de probe, informarea 

serviciile sociale, a instituțiilor de sănătate și a ONG-urilor și cooperarea cu 

acestea, precum și informarea victimei cu privire la posibilitățile de asistență. 

 Chestiunea privind necesitatea existenței unei legislații specializate în violența 

domestică depinde de tradiția juridică. Majoritatea statelor membre nu dispun de 

o legislație specializată privind acțiunile de reacție primară la incidentele legate în 

mod specific de violența domestică. Descrieri ale acțiunilor de reacție primară la 

incidente de violență domestică există, în principal, în legislația polițienească și în 

Codul penal. 

 Unele țări dispun de proceduri interne sau de ghiduri speciale pentru polițiști 

privind modul în care trebuie să acționeze în astfel de incidente. 

 Majoritatea statelor membre nu dispun de specialiști în unitățile de poliție pentru 

violența domestică. Uneori există ofițeri de poliție specializați care se ocupă de 

cazurile de violență domestică, dar, de regulă, aceștia se ocupă și de alte cazuri în 

materie de ordine publică. 

 Doar câteva state membre folosesc instrumente tehnice (de exemplu, brățări) în 

cazurile de violență domestică, dar numai în cazurile în care riscul pentru victimă 

este foarte ridicat. 
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 Atunci când se lucrează cu familii care au cunoscut violența domestică, unul dintre 

cele mai importante aspecte tactice este elaborarea de instrumente pentru a 

elimina victimizarea secundară. 

 Competența de emitere a ordinelor de restricție/de protecție temporară, ca unul 

dintre principalele instrumente de prevenire a victimizării secundare, aparține de 

multe ori instanțelor judecătorești. În anumite state membre, există legi 

specializate care acordă poliției posibilitatea de a oferi o astfel de protecție 

victimelor în mod direct, ca reacție imediată la actul de violență domestică, 

economisind astfel timp și asigurând siguranța victimei. 

Mecanisme de sprijin social pentru victimele faptelor de violență 

 Violența domestică este o chestiune orizontală care necesită o abordare integrată. 

Cooperarea între toți partenerii prin coordonare instituțională este esențială 

pentru a pune în aplicare în mod eficient toate măsurile. 

 În cooperarea dintre agențiile de aplicare a legii și agențiile sociale se disting, în 

principal, două moduri. Primul este un model descendent, care se bazează pe un 

plan național și în care instituțiile guvernamentale atribuie responsabilități 

practicienilor. Acesta poate fi pus în aplicare în mod formal sau informal. Cel de-al 

doilea model este ascendent, fiind descentralizat, ceea ce înseamnă că inițiativele 

sunt conduse de ONG-uri, poliție, procurori, în principal, prin furnizori de sprijin 

social. 

 Sprijinul oferit victimelor violenței domestice după incident presupune întotdeauna 

o abordare multidisciplinară, însă este furnizat/coordonat de către ONG-uri: centre 

specializate de asistență, servicii de sprijinire a victimelor, centre de intervenție 

sau instituții guvernamentale și organizații ale societății civile finanțate sau 

cofinanțate de către stat.  

 Cooperarea între mai multe agenții, și anume între organele de aplicare a legii, 

agențiile de sprijin social care oferă asistență victimelor și alți parteneri sociali, 

este prevăzută în legislația din majoritatea statelor membre. Unele state membre 

introduc sisteme de management al calității pentru susținerea calității serviciilor. 

 Nu toate statele membre au un organ național de coordonare a prevenirii violenței 

domestice; adesea există mai multe instituții cu responsabilitate partajată, însă 

unele state membre dispun inclusiv de coordonatori regionali/locali în faza 

precontencioasă a cazurilor de violență domestică. 

 Voluntarii reprezintă forța de sprijinire a victimelor și contribuie în mare măsură la 

reușita lanțului de sprijin. 

 Motivele pentru care o persoană nu denunță o infracțiune sunt cunoscute și au 

făcut obiectul unor ample studii și cercetări. Acestea variază de la necunoașterea 

caracterului ilegal al actului, respingerea actului, încrederea scăzută în succesul 

unei anchete, teama de a expune anumite caracteristici ale vieții private sau 

intime a unei persoane, rușinea, sentimentul de vinovăție, teama de represalii, 

până la neîncrederea în justiție și în sistemele de sprijin. 

 Efortul de sensibilizare este o sarcină permanentă, concomitent cu coordonarea 

sprijinului pentru victimele violenței domestice. 
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Medierea în violența domestică 

 Aplicarea inovatoare a medierii în practică arată că realizarea acesteia în cazurile 

de violență domestică este posibilă și utilă, însă este necesar să se evalueze cu 

atenție situația specifică a actului de violență și consecințele acestuia, precum și 

așteptările victimei. 

 Se poate concluziona că medierea în cazurile de violență domestică înregistrează 

succese cel mai frecvent atunci când violența este de natură psihologică sau 

economică și atunci când victima nu suferă vătămări corporale mai grave. 

 De cele mai multe ori, modelul de mediere în contextul violenței domestice nu 

este orientat spre reconciliere, ci mai degrabă spre identificarea unei soluții 

raționale, adecvate pentru ambele părți aflate în conflict. 

 Doar în unele state membre reconcilierea și medierea sunt disponibile pentru cele 

mai frecvente forme de violență domestică. Acestea pot fi invocate de o instanță 

în cursul perioadei de anchetă premergătoare procesului, în cursul procesului sau 

chiar în sentință. 

 În majoritatea statelor membre, medierea face parte din programul privind autorii 

actelor de violență sau din serviciile de sprijinire a victimelor. 

 În general, etapa de reconciliere nu influențează sancțiunea penală. În cazurile în 

care medierea are o influență asupra procesului judiciar, aceasta este prevăzută 

ca alternativă la procedurile penale și conduce la încheierea procedurilor penale 

sau poate influența nivelul pedepsei pe baza unei evaluări individuale.  

 În faza precontencioasă și contencioasă, reconcilierea și medierea sunt 

desfășurate de către instanțele judecătorești. ONG-urile lucrează prin proiecte 

subvenționate, coordonate de servicii specializate. În unele state membre, 

mediatorii acreditați sau personalul serviciului de mediere și de probațiune sunt 

împuterniciți să ofere mediere pentru victimele actelor de violență și familiile 

acestora. 

Programe de modificare a comportamentului violent și influența acesteia asupra 

prescripției pedepsei 

 Programele de modificare a comportamentului autorilor pot juca un rol important 

în prevenirea violenței domestice recurente. Prin urmare, aceasta ar trebui să facă 

parte din abordarea multidisciplinară.  

 Domeniul de aplicare și competența programelor de modificare a 

comportamentelor violente variază între statele membre, însă deseori activitatea 

este inspirată din bunele practici ale partenerilor internaționali.  

 Eficacitatea intervenției prin programul de corectare a comportamentului autorilor 

este mult mai mare atunci când la activitatea de prevenire participă atât autorul 

infracțiunii, cât și victima (victimele), precum și membrii de familie care au fost 

martori la violență. 
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 Centrele de criză pentru bărbați ajută bărbații să facă față propriilor probleme 

sociale, emoționale și psihologice, sprijinind prevenirea violenței domestice în 

cadrul familiilor. 

 Corectarea comportamentului violent este importantă nu numai în cazurile în care 

o persoană violentă continuă să locuiască împreună cu familia, ci și în cazul în 

care relația se destramă. Astfel, o persoană violentă trebuie să primească 

asistență pentru a-și ameliora comportamentul în relațiile interpersonale și pentru 

a învăța să soluționeze problemele în mod mai eficace — într-o manieră pașnică. 

Evaluarea riscurilor și influența aferentă asupra raționamentului de protecție 

 În timpul conferinței, s-a subliniat faptul că interesul cu privire la evaluarea 

riscurilor este destul de recent. Acesta s-a dezvoltat abia în ultimii 25 de ani. 

Acest domeniu de cercetare este foarte important pentru a proteja victimele și 

pentru a încerca limitarea comportamentelor dăunătoare și periculoase. 

 Factorii de risc ai violenței sau unele dintre etapele sale nu sunt întotdeauna 

evaluați atunci când sunt introduse programe de prevenire a criminalității pentru 

violența domestică. 

 Evaluarea detaliată a oricărui risc aferent cazului este necesară pentru a proteja 

victima, pentru a determina intensitatea reacției autorităților polițienești și 

judiciare, pentru a formula planuri de gestionare și pentru a indica nevoile în 

materie de tratament. 

 Evaluarea riscurilor cuprinde, în mod obișnuit, trei etape: (i) colectarea 

informațiilor și screeningul - identificarea cazurilor de risc ridicat, cu axare pe 

resursele limitate; (ii) evaluarea și codificarea diferitelor riscuri și (iii) identificarea 

strategiilor de gestionare a riscurilor, și anume pregătirea planurilor de gestionare 

și a intervențiilor. 

 Principalele abordări în gestionarea riscurilor sunt următoarele: metoda clinică 

(bazată pe experiența și pe calificările evaluatorului și selectarea de la caz la caz a 

informațiilor), metoda actuarială (evaluarea și combinarea informațiilor pe baza 

unor reguli fixe și explicite, a unor criterii clare pentru selectarea informațiilor și a 

grupurilor statistice semnificative) și raționamentul profesional structurat 

(combinarea abordărilor, selectarea informațiilor legate de personalitate și de 

context, cunoștințe teoretice, interpretare proprie și o scurtă discuție cu privire la 

utilitatea evaluării riscurilor în practică). 

 Evaluarea riscului de violență este o activitate complexă, care implică mai multe 

abilități și competențe, concepută în mod diferit în cazuri concrete diferite. 

 În sfârșit, trebuie menționat că nu există nicio evaluare a riscurilor lipsită de risc. 

Este imposibil să se anticipeze comportamentul uman fără rezerve. Bunul simț și 

un bagaj solid de cunoștințe teoretice sunt cele mai bune instrumente pentru 

înțelegerea realității complexe a comportamentelor violente/periculoase. 

 

Recomandări privind prevenirea violenței domestice 
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Recomandări generale  

 Partenerii sociali ar trebui să depună eforturi reale pentru a colabora și a implica 

diferite părți interesate în proces. Este important să se comunice la nivel 

interinstituțional. Parteneriatele între societatea civilă și agențiile de stat, la orice 

nivel, ar fi foarte recomandabile. 

 Activitatea părților interesate ar trebui să fie axată pe victimă. Este important să 

se creeze anumite instrumente, de exemplu, în ceea ce privește evaluarea 

riscurilor, pentru a preveni recurența violenței domestice, însă ajutorul și sprijinul 

acordat victimelor trebuie să fie esențial. 

 Profesioniștii cu formare în domeniu care se ocupă de cazurile de violență 

domestică trebuie să aibă cunoștințe adecvate cu privire la dinamica și diferitele 

profile ale violenței între parteneri. Aceștia ar trebui să fie în măsură să evalueze 

situația, utilizând instrumente fiabile de evaluare a riscurilor, precum și propria 

intuiție, și implicând atât victima, cât și autorul actului de violență. 

 Organizarea de sesiuni de formare comune pentru ofițeri de poliție, judecători, 

procurori, experți legiști, asistenți sociali și personalul medical poate contribui la 

elaborarea unei perspective unice și a unei strategii comune pentru a răspunde la 

violența domestică. 

 Se recomandă, de asemenea, să existe un singur actor care să coordoneze 

activitatea atunci când se colaborează cu mai multe agenții sau servicii. De 

exemplu, numirea unui responsabil de caz independent (fără legătură cu poliția, 

justiția sau serviciile de asistență socială), care să coordoneze și să urmărească 

fiecare caz în parte, este o inițiativă care merită explorată în continuare. 

Instituirea unui grup de lucru/comitet/comisie multidisciplinară la nivel național 

este recomandabilă, de asemenea, cu participarea ONG-urilor.  

 Campaniile de sensibilizare ar trebui organizate în paralel cu alte activități de 

prevenire. Acestea sunt recunoscute ca fiind una dintre cele mai bune modalități 

de a stabili contacte cu victima, putând, de asemenea, să crească rata de sesizare 

a cazurilor de violență domestică. 

 Ar trebui să se depună eforturi pentru a dezvălui violența latentă care se ascunde 

adesea la domiciliu. Este necesar să privim dincolo de simple cifre. 

 Programele de prevenire timpurie cu potențial de modificare a comportamentului 

tinerilor și a atitudinilor acestora față de violența domestică ar trebui să devină o 

parte din pachetul de prevenire timpurie a criminalități introdus în școli de către 

principalele părți interesate. 

 Este extrem de important să se realizeze schimb de idei, cunoștințe, practici și 

cercetări între statele membre, pentru a adopta diferite bune practici. 

 Se recomandă să se întreprindă acțiuni atât la nivelul UE, cât și la nivel național, și 

să se ia în considerare contextul și diferențele culturale. De exemplu, nu se poate 

porni de la premisa că ideile de familie, de gen și de violență sunt aceleași în 

nordul și sudul Europei. Prin urmare, ar trebui întotdeauna să se țină seama de 

contextul specific atunci când se abordează acest aspect la nivel internațional. 
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 Intervenția timpurie poate reduce costurile potențiale viitoare în ceea ce privește 

sănătatea, politica socială și resursele profesionale și poate produce efecte 

pozitive pe termen lung pentru comunitate. 

Tactici și acțiuni obligatorii de reacție primară  

 Deși este preferabil să se introducă o legislație vizând, în mod specific, 

combaterea violenței domestice, descrieri ale unor tactici clare și ale unor acțiuni 

focalizate pot apărea în diferite legi și alte norme de reglementare; ONG-urile, 

serviciile sociale și educația specială pot fi incluse în procesul de reacție timpurie. 

 Existența unor echipe de poliție specializate în combaterea violenței domestice ar 

putea asigura o reacție mai bună din punct de vedere calitativ. Este recomandabil 

să se numească cel puțin un ofițer coordonator pentru cazurile de violență 

domestică în fiecare secție de poliție. Acesta ar trebui să coopereze cu ONG-uri și 

cu victimele și să verifice dacă autorul respectă obligațiile stabilite.  

 Prevenirea victimizării secundare ar trebui să constituie o prioritate printre 

celelalte elemente tactice. În acest proces ar trebui se implice nu numai poliția, ci 

și ONG-urile și serviciile sociale, ținând seama astfel de aspectul social mai larg al 

problemei violenței domestice. O abordare eficientă necesită, în general, orientări 

structurate și detaliate. 

 Abordarea adoptată în unele țări ale UE în care forțele de poliție pot emite în mod 

direct ordine de restricție este foarte recomandabilă. Aceasta garantează o reacție 

mai rapidă la cazurile de violență domestică și mai multă siguranță pentru victimă. 

Mecanisme de sprijin social pentru victimele faptelor de violență 

 Se pare că o abordare multidisciplinară este un instrument adecvat pentru 

aproape toate tipurile de măsuri de prevenire a criminalității. Este important să se 

consolideze abordările eficiente, în timp ce misiunea este protejarea vieții umane. 

Ar trebui să se adopte modelul adecvat în funcție de situația juridică, socială și 

culturală a țării. 

 ONG-urile active în domeniul sprijinirii victimelor par să reprezinte una dintre 

principalele părți interesate de domeniul specific al prevenirii violenței domestice. 

Eforturile acestora ar trebui să fie sprijinite de către guvern și societate. Existența 

unor servicii bine organizate și puternice de sprijinire a victimelor în cadrul unei 

rețele naționale poate conduce la uniformitate și la o calitate mai bună a 

sprijinului. 

 Pentru a asigura și a spori calitatea sprijinului acordat victimelor, ar trebui să se 

introducă un sistem de management al calității și ar trebui să se instituie un organ 

național de coordonare a prevenirii violenței domestice. 

 Munca voluntarilor trebuie să fie motivată și promovată în cadrul societății. O linie 

telefonică gratuită pentru victime în cadrul poliției sau al ONG-urilor poate 

contribui la creșterea ratei de raportare a incidentelor de violență domestică și la 

prevenirea revenirii autorilor. 

 Având în vedere reticența victimelor de a raporta actele de violență, specialiștii în 

criminalitate trebuie să depună eforturi pentru o mai bună comunicare a 
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informațiilor, de exemplu, prin explicarea importanței raportării unei infracțiuni, 

prin combaterea argumentelor în favoarea neraportării și, mai presus de toate, 

prin asigurarea dreptului victimelor la informare. 

 Este important să se elimine tabuurile, să se sporească gradul de conștientizare 

privind violența domestică, să se discute despre această problemă și să se 

ilustreze în mod cât mai vizual consecințele transformării într-o victimă a 

abuzurilor violente. De asemenea, sunt necesare eforturi continue pentru a 

implica factorii de decizie în acest proces.  

 Un model de intervenție pentru sprijinirea victimelor ar trebui să fie centrat pe 

victimă în calitate de CLIENT, cu respectarea nevoilor, a deciziilor și a opiniilor 

acesteia.  

 Modelul de intervenție ar trebui, de asemenea, să respecte principiul șanselor 

egale și al egalității de tratament și principiul nediscriminării pe criterii de gen, 

rasă sau origine etnică, religie, orientare sexuală, vârstă, statut economic, nivel 

de educație, ideologie sau alte criterii.  

 Intervențiile pentru sprijinirea victimelor violenței domestice ar trebui să aibă loc 

cât mai curând posibil și, în mod ideal, întotdeauna în cooperare directă cu toți 

agenții vizați – forțele de poliție, instanțele judecătorești și alte organizații. Acest 

lucru este necesar pentru a evita agravarea situației, pentru a diminua impactul 

victimizării și pentru a evita victimizarea secundară, cu care se confruntă frecvent 

victimele violenței domestice.  

Medierea în violența domestică 

 Decizia privind integrarea sau nu medierii în prevenirea violenței domestice în 

fiecare stat membru ar trebui să se întemeieze pe circumstanțe juridice. De 

asemenea, este necesar să se sublinieze că medierea intră în domeniul de aplicare 

a activităților desfășurate de anumite instituții. 

 Ar putea fi recomandabil să se armonizeze corectarea comportamentului autorului 

cu nivelul pedepsei, în cazul în care sistemul juridic permite astfel de ajustări. 

 Deși medierea contribuie la o cultură nouă, nonviolentă a relațiilor, necesitatea 

medierii în cazurile de violență domestică trebuie să fie evaluată în mod individual.  

 Se recomandă ca, în cazurile de violență domestică, medierea să fie realizată de 

mediatori cu pregătire specială și cu cel puțin câțiva ani de experiență. 

 Ar trebui să se sublinieze necesitatea ca victimele să-și exprime consimțământul 

de a participa la mediere, precum și dreptul acestora de a se retrage din proces în 

orice moment. 

Programele de modificare a comportamentului violent și influența acestora 

asupra prescripției pedepsei 

 Intervenția eficace în cazurile de violență domestică necesită implicarea întregului 

sistem multidisciplinar (și anume, toate serviciile din domeniul îngrijirii, al justiției 

și al administrației locale/comunității); aceasta necesită, de asemenea, o 
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cooperare între mai multe agenții și chiar la nivel internațional, precum și o 

reacție rapidă din partea specialiștilor. 

 Se recomandă să se realizeze o evaluare a riscurilor pe care le presupune situația 

respectivă înainte de înscrierea autorului într-un program de modificare a 

comportamentului. O intervenție ar trebui să se bazeze pe o bună analiză a 

situației; instrumentele de evaluare a riscurilor care sunt adecvate în cazurile de 

violență domestică includ perspectiva victimei, o estimare a șanselor de recidivă, 

riscul imediat și pe termen lung și riscul unor forme extreme, grave de violență 

domestică. 

 Un program de monitorizare vizând soțul/soția autorului și membrii de familie, 

dacă este posibil, ar trebui să se desfășoare în paralel cu programul principal.  

 În cazul în care cuplul decide să locuiască în continuare împreună, este important 

să se ofere sprijin pentru ambii soți. 

 Autorul infracțiunii ar trebui să învețe să recunoască semnalele de risc, să 

înțeleagă cauza violenței, propriul său rol în relație și dinamica acesteia, să își 

asume răspunderea pentru comportamentul (violent), să învețe strategii noi, să 

aibă posibilitatea de a exersa competențe necesare pentru a avea o relație sigură, 

să fie pregătit și motivat pentru terapie suplimentară (în cazul în care aceasta îi 

este recomandată). 

Evaluarea riscurilor și influența acesteia asupra raționamentului de protecție 

 Identificarea factorilor de risc ai victimizării este esențială în prevenirea și 

gestionarea situațiilor de criză. Tactici utile, orientate către reducerea sau 

prevenirea violenței, ar trebui identificate și aplicate prin intermediul datelor 

empirice. 

 Ar trebui să se elaboreze modele predictive și de prevenire eficace, aplicabile unui 

număr mare de cazuri.  

 Activitățile în domeniul educației/atitudinii și sensibilizarea tinerilor (copii și adulți 

tineri) pot constitui strategii utile de reducere a posibilelor riscuri de violență 

viitoare. 

 Ar trebui să se creeze programe de formare specifice cu privire la evaluarea 

riscurilor pentru profesioniștii care se ocupă de cazurile de violență, care să le 

ofere acestora informații valabile și instrumente practice specifice. 
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