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INTRODUCERE 
 
 
“Violen�a sexual� �i de gen este o problem� serioas�, una pe care trebuie s� o contracar�m frontal. 
Am ini�iat o serie de instrumente pentru a ajuta la prevenirea ei �I pentru a asista victimele atunci 
când nu putem preveni producerea acestor acte. Este de datoria noastr�, a tuturor celor care 
lucr�m cu refugia�i �i cu persoane deplasate intern, s� folosim aceste instrumente cât mai eficient.” 

Ruud Lubbers 
Înaltul Comisar al Na�iunilor Unite pentru Refugia�I 

 
UNHCR a publicat un prim ghid dedicat acestei problematici în 1995, intitulat “Violen�a sexual� �i 
de gen: Ghid de preven�ie �i r�spuns”. La acea vreme, a fost evident c� gravitatea acestei 
probleme solicita o abordare atent� �i consistent�, ac�iuni concertate ce pân� atunci nu fuseser� 
men�ionate �i sistematizate în publica�iile anterioare ale UNHCR. Meritul acestei publica�ii a fost 
acela de a cre�te receptivitatea �i gradul de în�elegere a acestei grave înc�lc�ri a drepturilor 
fundamentale ale omului, constituind în acela�i timp fundamentul pe care s-au dezvoltat ulterior 
programe de preven�ie �i r�spuns la violen�a sexual� �i de gen. 
  
Din 1995 s-au acumulat o multitudine de informa�ii �i practici referitoare la responsabilit��ile 
individuale, institu�ionale �i na�ionale pentru implementarea acestui ghid �i pentru asigurarea 
protec�iei persoanelor de interes pentru UNHCR: refugia�i, returna�i, persoane deplasate intern. De-
a lungul acestor ani, atât UNHCR, alte agen�ii UN, organiza�ii guvernamentale �I non-
guvernamentale, cât �i refugia�i, returna�i �i persoane deplasate intern au evaluat programele �i 
activit��ile sugerate de c�tre acest ghid în contextul situa�iilor de urgen��. Acest proces de evaluare 
a culminat cu Conferin�a inter agen�ii cu privire la evaluarea preven�iei �i r�spunsului referitoare la 
violen�a sexual� �i de gen în contextul refugiului, conferin�� desf��urat� la Geneva, în martie 2001. 
Participan�ii la aceast� conferin�� au concluzionat necesitatea îmbog��irii �i accentu�rii anumitor 
aspecte relatate în ghidul din 1995, care s� reflecte progresele înregistrate de-a lungul anilor �i s� 
redefineasc� abordarea multisectorial�, inter agen�ii, în confruntarea cu violen�a sexual� �i gen 
împotriva refugia�ilor, returna�ilor �i persoanelor deplasate intern.  
 
Ultima form�, revizuit� �i îmbog��it� a acestui ghid a fost publicat� în mai 2003. Materialul de fa�� 
reprezint� o sintez� a acestui ghid. Condensând o serie de informa�ii pe problematica violen�ei 
sexuale �I de gen, materialul se dore�te a fi un instrument comprehensiv, adresat lucr�torilor din 
domeniul asisten�ei refugia�ilor, cu prec�dere celor din sectorul non-juridic, �i anume lucr�tori 
sociali, psihologi, cadre medicale etc. 
 
Câteva clarific�ri se impun, �i anume referitoare la utilizarea unor concepte în con�inutul 
materialului: 
Termenul “refugia�i” se folose�te in extenso, referindu-se deopotriv� la solicitan�i de azil, returna�i �i 
persoane deplasate intern, persoane care au dobândit o form� de protec�ie, precum �i la b�rba�i �i 
femei, copii �i adul�i. 
Termenii “victime/supravie�uitori” fac referire la indivizi sau grupuri care au suferit acest tip de 
violen�e. “Victimele” trebuie tratate cu sensibilitate �i compasiune, în timp ce adresându-ne cu 
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termenul de “supravie�uitori” le conferim putere de integrare �i dep��ire a traumelor. Termenul de 
“victim�” este asociat cu cei de sl�biciune, stigmatizare, atitudini ce trebuie evitate dec�tre cei care 
asigur� asisten�a sau chiar de c�tre comunitate, 
În timp ce b�rba�ii �i b�ie�ii sunt deseori victime/supravie�uitori ai violentei sexuale �I de gen, 
statisticile confirm� c� majoritatea victimelor/supravie�uitorilor sunt femei �I fete. Acesta este 
motivul pentru care se va face referire cu prec�dere la persoanele de sex feminin. 
Termenul de “actori” cuprinde indivizi, grupuri, organiza�ii �i institu�ii implicate în prevenirea �i 
r�spunsul la violen�a sexual� �i de gen. Actori pot fi �i refugia�ii, popula�iile locale, angaja�i sau 
voluntari ai agen�iilor UN, ONG-uri, institu�ii guvernamentale din �ara gazd�, donatori, finan�atori, 
precum �i al�i membrii ai comunit��ii interna�ionale. 
 
 
 
1. Protec�ia refugia�ilor împotriva violen�ei sexuale �i de gen 
 
Preven�ia si r�spunsul la violen�a sexual� �i de gen sunt legate în mod direct de protec�ia 
drepturilor omului. Fiecare individ, f�r� deosebire de ras�, culoare, sex, limb�, religie, orientare 
politic�, origine na�ional� sau social�, proprietate, statut social, etc este îndrept��it la respect, 
protec�ie, exerci�iul drepturilor si libert��ilor umane fundamentale. Actele de violen�� sexual� �i de 
gen violeaz� o serie de drepturi umane fundamentale: Dreptul la via��, libertate �i securitate 
personal�; 
���� Dreptul la cele mai înalte standarde realizabile de s�n�tate fizic� �i mental�; 
���� Dreptul la libertate împotriva torturii sau a tratamentelor inumane sau degradante; 
���� Dreptul la libertatea de mi�care, opinie, expresie si asociere; 
���� Dreptul de a accede într-o c�s�torie pe baza consim��mâtului liber si deplin, precum �i de 
a beneficia de drepturi egale cu partenerul, atât în timpul c�s�toriei cât �i la dizolvarea ei; 
���� Dreptul la educa�ie, securitate social� �i dezvoltare personal�; 
���� Dreptul la participare cultural�, politic� �i public�, accesul egal la servicii, locuri de munc� 
�i retribuire egal� pentru munca egal�. 
 
În acest sens, exist� câteva instrumente interna�ionale semnificative cu adres� la violen�a 
sexual� �i de gen: 
 
� Conven�ia pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeii – Adunarea 
General� a Na�iunilor Unite, 1981 
� Declara�ia Na�iunilor Unite pentru eliminarea violen�ei împotriva femeii – Adunarea General� a 
Na�iunilor Unite, 1993 
� Declara�ia si platforma de ac�iune de la Beijing, 1995 
� Statutul Cur�ii Infrac�ionale Interna�ionale de la Roma, 1998  
� Rezolu�ia 1325 a Consiliului de Securitate al Na�iunilor Unite, 2000 
 
UNHCR, agen�iile umanitare �i care militeaz� pentru respectarea drepturilor omului împart cu 
statele membre responsabilitatea de a se asigura de respectarea acestora. Mandatul UNHCR este 
de a elabora strategii de protec�ie a refugia�ilor si de a identifica solu�ii durabile în acest sens, iar 
împreun� cu statele membre împarte responsabilitatea de a se asigura c� refugia�ii sunt proteja�i 
de violen�� sexual� sau de gen. În acest sens, UNHCR define�te conceptul de “protec�ie” ca fiind –  
 
 “toate ac�iunile menite s� garanteze exerci�iul egal de drepturi al femeilor, 
b�rba�ilor, fetelor si b�ie�ilor - persoane de interes pentru UNHCR, în concordan�� cu 
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componentele legislative relevante (legisla�ie umanitar� interna�ional�, drepturile 
omului si legisla�ia cu privire la regimul refugia�ilor)”. 
 
 
2. Delimit�ri conceptuale; concepte cheie 
 
… cel pu�in o femeie din trei au fost b�tute, for�ate s� între�in� rela�ii sexuale sau au fost abuzate în 
alte moduri pe parcursul vie�ii; 
… 2 milioane de femei sunt anual victime ale traficului de persoane transfrontalier; 
… peste 90 milioane de femei �i fete din Africa sunt victime ale mutil�rii genitale feminine; 
… cel pu�in 60 milioane de fete care trebuiau s� se nasc� lipsesc din diferite popula�ii, cele mai 
multe în Asia, din cauza avorturilor selective, infanticidului �i a neglij�rii; 
… recent, violul în mas� a fost semnalat în Bosnia, Liberia, Cambodgia, Peru, Somalia, Uganda; 
peste 20 000 de femei Musulmane au fost violate în timpul r�zboiului din Bosnia; 
… în 94% din a�ez�rile persoanelor deplasate intern din Sierra Leone s-au raportat incidente de 
tipul atacului sexual, incluzând violul, tortura si sclavia sexual�; 
… între 250 000 si 500 000 femei au fost violate în timpul genocidului din Rwanda din 1994. 
 
Violen�a sexual�, violen�a de gen, violen�a împotriva femeii se refer� la grave înc�lc�ri ale 
drepturilor umane fundamentale, care perpetueaz� stereotipii legate de rolurile sexuale �i 
care neag� demnitatea uman� �i independen�a individului, afectând dezvoltarea fiin�ei 
umane. Reprezint� abuzul psihologoic, fizic �i sexual care proclam� pozi�ia de inferioritate 
�i subordonare a femeii �i perpetueaz� puterea �i controlul b�rba�ilor. Violen�a sexual� �i pe 
baz� de gen vizeaz� atât individul cât �i grupul de indivizi �i are un efect devastator asupra 
vie�ii victimelor, de cele mai multe ori femei �i fete. 
 
În acela�i timp, concentrarea numai pe popula�ia de sex feminin (ca �i categorie vulnerabil�) în 
abordarea violen�ei sexuale �i de gen tinde s� plaseze responsabilitatea preven�iei si r�spunsului 
asupra victimelor/supravie�uitorilor acestui tip de agresiune, de aceea un plan de preven�ie �i 
r�spuns trebuie s� se focalizeze în egal� m�sur� pe rolurile �i nevoile femeilor dar �i ale b�rba�ilor, 
precum �i pe modalit��ile prin care ace�tia pot fi abilita�i în procesul de schimbare. 
 
Concepte cheie în în�elegerea �i definirea violen�ei sexuale �i de gen:  
 
���� Sex – caracteristici biologice �i fiziologice ale b�rba�ilor �i femeilor; sunt congenitale iar 
diferen�ele dintre sexe sunt limitate la func�iile fiziologice de reproducere; 
���� Gen – caracteristici sociale construite pe baza a diferi�i factori, cum ar fi vârsta, religia, originea 
etnic� �i social�. Ele difer� de la o cultur� la alta �i definesc statutul, rolul, responsabilitatea 
social�, rela�iile de putere dintre membrii oric�rei societ��i sau culturi. Genul se înva��, se 
dobânde�te prin socializare �i prin urmare se poate schimba; acesta are tendin�a de a evolua pe 
direc�ia de a r�spunde schimb�rilor din mediul social, politic �i cultural; 
���� Violen�� – ca mijloc de control �i opresiune de natur� emo�ional�, psihologic�, fizic�, sexual�, 
social�. În timp ce agresivitatea este o tendin�� înn�scut�, violen�a se înva��; 
���� Abuz – uzul inadecvat de putere prin care autorul de�ine controlul sau anumite avantaje asupra 
abuzatului; 
���� Coerci�ie – for�are sau tentativa de for�are împotriva consim��mântului persoanei, uzându-se de 
amenin�are, insisten��, manipulare, norme culturale sau putere economic�; 
���� Agresor - persoan�, grup, institu�ie care exercit� abuzul de putere. Este un mit c� violen�a 
sexual� �i de gen este înf�ptuit� de str�ini – cele mai multe acte de acest tip sunt înf�ptuite de 
persoane cunoscute, iar multe incidente violente sunt premeditate �i planificate în avans. Statul �i 
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institu�iile acestuia devin agen�i de persecu�ie atunci când nu schimb� sau nu previn practicile 
discriminatorii ce conduc la producerea violen�ei sexuale �i de gen. Agresori/agen�i de persecu�ie 
pot fi, de asemenea, partenerii intimi, membri ai familiei, rude apropiate �i prieteni, membri influen�i 
ai comunit��ii. Prin practicile discriminatorii în furnizarea de servicii, chiar �ii for�ele de securitate �i 
solda�i, for�e de men�inere a p�cii, lucr�tori comunitari pot deveni agresori. 
 
 
 
3. Tipuri de violen�� sexual� �i de gen 

 
Iat� cele mai comune tipuri de violen�� sexual� �i de gen. Lista nu este exhaustiv�, �i trebuie 
men�ionat c� de cele mai multe ori, dou� sau mai multe tipuri de violen�� se pot produce în acela�i 
timp. Categoriile sunt, dup� cum urmeaz�: 
 
���� Violen�a sexual�; 
���� Violen�a fizic�; 
���� Violen�a emo�ional� �i psihologic�; 
���� Practici tradi�ionale dureroase; 
���� Violen�a socio-economic�. 
 
3.1. VIOLEN�A SEXUAL� 
 

Tipul actului 
 

Descriere/exemple Poate fi înf�ptuit� de c�tre: 

Viol, viol 
conjugal 

Invadarea oric�rei p�r�i a corpului victimei de c�tre agresor 
cu un organ sexual, sau a orificiilor genitale �i anale ale 
victimelor cu orice obiect sau alt� parte a corpului prin 
for�are, amenin�are, coerci�ie, profitând de un mediu 
coercitiv sau împotriva unei persoane incapabile de a-�i da 
consim��mântul 

Orice persoan� aflat� într-o pozi�ie de 
putere, de autoritate sau control, 
incluzând so�ul, partenerul intim sau 
îngrijitorul 

Abuz sexual 
asupra 
copilului, 
incest 

Orice act prin care copilul este folosit pentru ob�inerea 
pl�cerii sexuale  
 

De obicei de c�tre o persoan� în care 
copilul are încredere – p�rinte, 
membru al familiei, str�in, vârstnic, 
cadru didactic, îngrijitor, etc 
 

Sodomizare 
for�at�  
�i viol anal 

Intromisiune anal� for�at�, de obicei un b�rbat asupra altuia 
sau b�rbat-femeie 

Orice persoan� aflat� într-o pozi�ie de 
putere, de autoritate sau control 

Tentativ� de 
viol �i de 
sodomizare 

Tentativa de intromisiune for�at�/prin coerci�ie, f�r� 
penetrare 

Orice persoan� aflat� într-o pozi�ie de 
putere, de autoritate sau control 

Abuz sexual Orice contact sau amenin�are de intromisiune cu caracter 
sexual, incluzând atingeri nepotrivite, for�ate 

Orice persoan� aflat� într-o pozi�ie de 
putere, de autoritate sau control, 
membri ai familiei, ai comunit��ii, 
colegi, supervizori, str�ini 

Exploatare 
sexual� 

Orice abuz de natur� sexual�, împotriva unei persoane 
aflate într-o pozi�ie de vulnerabilitate, de pe pozi�ii inegale de 
putere sau prin abuz de încredere. Este unul din scopurile 
traficului de persoane (mariaj for�at, sarcin� for�at�, 
angajarea for�at� în pornografie sau prostitu�ie, �antaj 
sexual, scalvie sexual�) 

Orice persoan� aflat� într-o pozi�ie de 
putere, de autoritate sau control, 
incluzând lucr�tori umanitari, 
solda�i/for�e de ordine, re�ele de 
trafican�i 

Har�uire 
sexual� 

Orice avans inadecvat cu tent� sexual�, solicitarea de 
servicii sexuale, insinu�ri care interfereaz� cu munca în 
scopul condi�ion�rii ob�inerii unor avantaje sau pentru 
intimidare 

Angajatori, colegi sau orice alt� 
persoan� aflat� într-o pozi�e de 
superioritate 
 

Violen�a Crime împotriva umanit��ii de natur� sexual�, incluzând De cele mai multe ori s�vâr�it, 
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sexual� ca 
instrument de 
r�zboi �i de 
tortur� 

violul, sclavia sexual�, avorturi �i sterilizare for�at�, na�tere 
�i sarcin� for�at�. Violen�a sexual� ca instrument de tortur� 
este definit ca orice act sau amenin�are de natur� sexual� 
prin care este cauzat�  durere sau suferin�� sever� de 
natur� mental� sau fizic�, folosit� pentru ob�inerea de 
informa�ii, de confesiuni sau pedepsire a victimei ori a unei 
ter�e persoane, intimidarea în acela�i scop, utilizând de 
acelea�i instrumente 

sanc�ionat �i ordonat de c�tre for�e 
militare, de poli�ie, grup�ri armate sau 
alte p�r�i aflate în conflict 

 
3.2. VIOLEN�A FIZIC� 
 

Tipul actului 
 

Descriere/exemple Poate fi înf�ptuit� de c�tre: 

Atac fizic Lovituri, pumni, mu�c�turi, arsuri, mutilare, ucidere, cu sau 
f�r� arme, de cele mai multe ori folosit� în combina�ie cu 
alte forme de violen�� sexual� sau de gen 
 

Partener marital, intim, membru al 
familiei, prieten, str�in, orice persoan� 
aflat� într-o pozi�ie de putere, membri 
ai p�r�ilor aflate în conflict 

Trafic de 
persoane, 
sclavie 

Vânzarea �i traficul de fiin�e umane în scopul practic�rii 
for�ate a sexului �i a muncii sau a unor servicii, sclavie sau 
practici similare sclaviei, înl�turarea unor organe 
 

Orice persoan� aflat� într-o pozi�ie de 
putere 

 
3.3. VIOLEN�A EMO�IONAL� �I PSIHOLOGIC� 
 

Tipul actului 
 

Descriere/exemple Poate fi înf�ptuit� de c�tre: 

Abuz 
psihologic �i 
umilire 

Abuzul verbal non-sexual care insult�, degradeaz�, implic� 
victimele în activit��i cu caracter umilitor, în public sau privat, 
inclusiv negarea nevoilor financiare minime pentru 
supravie�uire 

Orice persoan� aflat� într-o pozi�ie de 
putere, de cele mai ulte ori s�vâr�it de 
c�tre parteneri maritali, intimi, membri 
ai familiei afla�i în pozi�ie de autoritate 

Sechestrare Izolarea unei persoane de familie, prieteni, restric�ionarea 
mi�c�rii, deprivarea de libertate sau interzicerea dreptului de 
liber� mi�care, deplasare 

Orice persoan� aflat� într-o pozi�ie de 
putere, de cele mai ulte ori s�vâr�it de 
c�tre parteneri maritali, intimi, membri 
ai familiei afla�i în pozi�ie de autoritate 

 
3.4. PRACTICI TRADI�IONALE DUREROASE 
 

Tipul actului 
 

Descriere/exemple Poate fi înf�ptuit� de c�tre: 

Mutilare 
genital� 
feminin� (FGM) 

T�ierea, împungerea, coaserea unor organe genitale în 
scopuri non-medicale, la vârste fragede, din considerente 
culturale, de cele mai multe ori f�cut� în mod repetat de-a 
lungul vie�ii (ex: dup� na�tere sau dup� ce femeia/fata a fost 
victima unui atac sexual) 

Practicieni tradi�ionali, sprijini�i de 
c�tre membrii familiei, grupuri 
religioase, întreaga comunitate sau 
unele state 
 

Mariaje 
premature   
 

C�s�torii aranjate, sub vârsta legal� a capacit��ii de 
exerci�iu - contactele sexuale devin astfel violuri, atâta timp 
cât fetele nu î�i dau consim��mântul la aceast� c�s�torie 

P�rin�i, comunit��i sau stat 

C�s�torii 
for�ate    
 

C�s�torii aranjate împotriva dorin�ei victimei, cu plata de 
obicei a unei sume de bani; în caz de refuz ap�rând 
consecin�e violente �i abuzive 

P�rin�i, membri ai familiei 
 

Ucidere de 
onoare si 
schilodire   
 

Mutilarea sau uciderea unei femei sau fete ca pedepse 
pentru acte considerate inadecvate pentru genul lor �i 
despre care se crede c� aduc ru�ine familiei (ex: turnarea 
de acid pe fa�a tinerei femei pentru c� a facut familia de râs 
încercând s� se c�s�toreasc� cu altcineva decât cel ales de 
c�tre familia acesteia) sau pentru prezervarea onoarei 
familiei (ex: ca o r�scumparare pentru o ofensa comis� de 
un membru masculin al familiei) 
 

P�rin�i, membri ai familiei, membri ai 
comunit��ii 

Infanticid Uciderea, deprivarea de hran� �i/sau neglijarea copiilor de P�rin�i, membri ai familiei 
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�i/sau neglijare   
 

sex feminin pentru c� ele sunt considerate a fi mai pu�in 
“valoroase” în societate decât copiii de sex masculin 
 

Negarea 
dreptului 
femeii la 
educa�ie 

Interzicerea accesului fetelor/femeilor la frecventarea �colii, 
întreruperea �colariz�rii - nivel minimal, de baz�, de instruire 

P�rin�i, membri ai familiei, membri ai 
comunit��ii, unele state 

 
3.5. VIOLEN�A SOCIO-ECONOMIC� 
 

Tipul actului 
 

Descriere/exemple Poate fi înf�ptuit� de c�tre: 

Discriminare 
�i/sau negare a 
accesului la 
unele servicii, 
oportunit��i 

Excluderea, negarea accesului la educa�ie, servicii de 
s�n�tate, munca neremunerat�, negarea dreptului de 
proprietate 

Membri ai familiei, ai societ��ii, 
institu�ii �i organiza�ii, actori 
guvernamentali 

Marginalizare 
�i excludere 
social�, 
ostracizare, 
bazate pe 
orientarea 
sexual� 

Negarea accesului la servicii, beneficii sociale sau la 
exerci�iul drepturilor fundamentale – civile, sociale, politice, 
culturale. Condamn�ri penale, practici discriminatorii, 
ostilitate public� sau privat� împotriva: homosexualilor, 
transexualilor sau travesti�ilor 

Membri ai familiei, ai societ��ii, 
institu�ii �i organiza�ii, actori 
guvernamentali 

Practici 
juridice 
obstructive 

Negarea accesului la exerci�iul drepturilor civile, sociale, 
economice, culturale �i politice, în mod deosebit femeilor 

Familie, comunitate, istitu�ii, stat 

 
 
 
 
4. Nivelurile producerii violen�ei sexuale �i de gen 
 
Violen�a sexual� �i de gen se întâlne�te oriunde, oricând; este folosit� ca arm� de r�zboi dar 
perpetuat� �i în presupusa siguran�� a mediului familial. De la individ, familie, comunitate, 
pân� la societate, sisteme legislative �i structuri ce guverneaz� societatea, exist� diferite 
moduri de reac�ie la aceste tipuri de violen��: 
 
���� La nivel individual, gradul de cuno�tinte, siguran�a personal�, accesul la resurse, servicii, 
beneficii sociale, istoriile personale �i atitudini/convingeri cu privire la gen pot determina ca o 
persoan� s� devin� sau nu o victim�/supravie�uitor al violen�ei sexuale �i de gen sau un agresor de 
aceast� factur�; 
���� Nivelul rela�iilor interumane reprezint� contextul imediat în care se poate produce abuzul: între 
indivizi, chiar în sânul familiei. De la acest nivel încep s� se contureze inegalit��ile de putere care 
articuleaz� pozi�iile de subordonare �i de privilegiu; 
���� Comunitatea  semnific� dinamica dintre/în rândul oamenilor care sunt influen�a�i de socializarea 
asigurat� de structurile locale, �coli, institu�ii de s�n�tate, grupuri informale �i colective de munc�. 
În cazul refugia�ilor, aceast� comunitate este reprezentat� de campurile sau centrele de cazare 
unde accesul la servicii poate avea un impact direct sau indirect asupra producerii violen�ei sexuale 
sau de gen; 
���� Societatea reprezint� normele sociale �i culturale cu privire la rolurile de gen, atitudinile întâlnite 
printre copii, femei �i b�rba�i, cadrul legal �i politic ce guverneaz� comportamentul, precum �i 
atitudinile fa�� de folosirea violen�ei ca mod de rezolvare a conflictelor. 
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Interven�ia în prevenirea �i r�spunsul la violen�a sexual� �i de gen trebuie s� fie orientat� 
asupra tuturor aceste niveluri, deoarece orice schimbare de model de comportament �i de  
atitudine la unul din aceste niveluri le afecteaza �i pe celelalte. 
 
Violen�a sexual� �i de gen �i ciclul refugiului 
 
O alt� perspectiv� asupra localiz�rii în timp �i spa�iu a producerii violen�ei sexuale �i de gen este 
oferit� de studierea producerii violen�ei de-a lungul ciclului refugiului. În timpul conflictelor 
armate, structurile sociale sunt dezmembrate. Femeile �i copiii sunt expu�i unor riscuri crescute 
când p�r�sesc locuin�ele/�ara, dar �i în �ara de azil. Adesea membrii familiei sunt dispersa�i în 
timpul plec�rii, c�l�toriei, l�sând copiii desp�r�i�i de familie sau femeile singurele responsabile 
pentru securitatea familiei sau a gospod�riei. 
 
Iat� cele cinci etape ale situa�iei de refugiu �i tipurile de violen�� sexual� �i de gen care pot ap�rea 
în aceste împrejur�ri: 
 
���� În timpul conflictului, înaintea plec�rii - abuz din partea celor care controleaz� puterea, 
schimbul în natur� (pe baz� de sex, viol), r�pire de c�tre membri ai p�r�ilor în conflict, incluzând 
for�ele de securitate, violuri în mas� urmate de sarcini nedorite; 
���� În timpul refugiului/c�l�toriei - atacuri sexuale din partea bandi�ilor, a g�rzilor de la frontiere, 
pira�i, capturarea pentru traficare, schimburi cu sclavi; 
���� În �ara de azil - abuz sexual, coerci�ie, �antaj din partea reprezentan�ilor autorit��ii sau a 
îngrijitorilor copiilor separa�i, violen�a domestic�, solicitarea de favoruri sexuale în schimbul apei, 
alimentelor sau altor bunuri, reluarea practicilor tradi�ionale dureroase; 
���� În timpul repatrierii - asem�n�toare celor men�ionate în faza refugiului/c�l�toriei; 
���� În timpul reintegr�rii - abuz sexual împotriva returna�ilor ca o form� de r�zbunare, �antaj sexual 
în schimbul regulariz�rii statutului legal, excluderea din procesul de luare a deciziilor, interzicerea 
accesului la resurse, la documente de identitate, interzicerea dreptului de redobândire �i folosire a 
propriet��ii. 
 
Violen�a sexual� �i de gen de-a lungul vie�ii 
 
O alt� perspectiv� asupra producerii violen�ei sexuale �i de gen este oferit� de studierea acestui 
fenomen în mod transversal, de-a lungul vie�ii. Iata aceste cicluri �i tipurile de violen�� specifice 
întâlnite de-a lungul acestor etape: 
 
���� Înainte de na�tere - avorturi selective, b�t�i suferite de mam� în timpul sarcinii, sarcin� for�at�; 
���� În copil�rie - infanticid al copiilor de sex feminin, abuz psihologic si fizic, acces redus la hran� �i 
îngrijire medical�; 
���� În timpul pubert��ii �i adolescen�ei - c�s�torii premature, mutilare genital�, abuz sexual din 
partea membrilor familiei sau a persoanelor str�ine, acces discriminatoriu la hran�, la 
îngrijiri/servicii medicale �i la educatie, viol la locul de munc�, h�r�uire sexual�, c�s�torii aranjate, 
traficare; 
���� La vârsta reproductiv� - abuz psihologic, fizic �i sexual din partea partenerilor intimi �i a 
rudelor, sarcin� for�at�, abuz si h�r�uire sexual� la locul de munc�, viol, abuzarea v�duvelor, 
incluzând deprivarea de proprietate, practici sexuale de cur��are/purificare; 
���� La varsta a treia - abuzarea v�duvelor, incluzând deprivarea de proprietate, acuza�ii de 
vr�jitorie, abuz fizic �i psihologic din partea membrilor mai tineri ai familiei, acces discriminatoriu la 
hran� si ingrijiri medicale. 
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5. Cauze �i consecin�e ale violen�ei sexuale �i de gen 
 
 

CAUZE    ����    Ac�iuni de preven�ie 
CONSECIN�E    ����    Ac�iuni de r�spuns 

 
 
În�elegerea cauzalit��ii producerii violen�ei sexuale �i de gen este o surs� pentru dezvoltarea unor 
planuri de ac�iune pentru prevenirea acestui fenomen. Cauzele acestui fenomen se reg�sesc în 
atitudinea �i practicile societ��ii cu privire la discriminarea pe motive de gen, care plaseaz� 
femeile într-o pozi�ie de subordonare fa�� de b�rba�i. Lipsa valoriz�rii femeii din punct de 
vedere social �i economic precum �i a muncii acesteia, acceptarea rolurilor specifice genurilor 
perpetueaz� �i înt�resc prezum�ia c� b�rba�ii de�in puterea de decizie �i de control asupra femeilor. 
Prin acte de violen�� sexual� �i de gen, s�vâr�ite la nivel individual sau de grup, agen�ii de 
persecu�ie tind s� î�i men�in� privilegiile, puterea �i controlul asupra celorlal�i. Identitatea �i rolul de 
gen sunt determinate de sex, vârst�, condi�ie socio-economic�, origine etnic�, na�ionalitate �i 
religie. Rela�iile dintre femei �i b�rba�i, dintre femei precum �i dintre b�rba�i sunt marcate de diferite 
nivele de autoritate �i de putere care men�in privilegiile �i subordonarea dintre membrii unei 
societ��i. Dezacordul sau lipsa de receptivitate fa�� de drepturile omului, fa�� de egalitatea de gen, 
democra�ie �i mijloace non-violente de rezolvare a conflictelor contribuie la perpetuarea acestor 
inegalit��i. 
 
O persoan� poate deveni victim� sau chiar agresor în contextul existen�ei/apari�iei 
urm�toarelor tipuri de riscuri: 
 
���� Riscuri la nivel individual - lipsa de securitate, dependen�a, dizabilit��ile fizice �i mentale, lipsa 
alternativelor în adaptarea la schimb�rile socio-economice de status, abuzul de alcool, droguri, 
trauma psihologic� �i stresul conflictului, al refugiului, al deplas�rii interne, ignoran�a, lipsa de 
cuno�tin�e asupra drepturilor individuale fundamentale statutate de organismele na�ionale �i 
interna�ionale; 
���� Riscuri la nivelul normelor sociale �i culturale - credin�e �i practici culturale �i tradi�ionale 
discriminatorii, credin�e religioase; 
���� Cadru legal �i practici în �ara gazd� �i/sau în �ara de origine - lipsa de protec�ie a drepturilor 
femeii �i copilului împotriva violen�ei sexuale �i de gen, lipsa de încredere în autorit��ile statului, 
aplicarea de legi tradi�ionale �i practici care favorizeaz� discriminarea, lipsa de interes pentru acest 
subiect, practici discriminatorii în administrarea justi�iei, neraportarea incidentelor de violen�� 
sexual� �i de gen �i lipsa de încredere în administrarea justi�iar�, lipsa interesului de a pune sub 
acuzare toate cazurile raportate de acest tip de violen��, num�rul mic de condamn�ri ob�inute în 
propor�ie cu num�rul de raport�ri de violen�� sexual� �i de gen, inaccesibilitatea poli�iei �i a 
instan�elor din cauza pozi�ion�rii campurilor de refugia�i, absen�a femeilor din corpul ofi�erilor de 
justi�ie, lipsa resurselor administrative �i a echipamentului instan�elor locale �i a for�elor de 
securitate, legi sau practici în administrarea justi�iei care sprijin� diferen�ele de gen; 
���� R�zboi �i conflicte armate - distrugerea structurilor sociale, exercitarea puterii politice �i de 
control asupra comunit��ilor, diferen�ele etice, discriminarea socio-economic�; 
���� Situa�ii de refugiu, returnare �i deplasare intern� - colapsul structurilor familiale �i sociale de 
suport, loca�ii cu rat� înalt� de criminalitate, campuri supraaglomerate, ad�posturi �i gospod�rii 
comune, ansamblul de servicii, facilit��i �i accesul la acestea, lideri masculini predominan�i in 
comunit��i, lipsa hranei, a combustibilului, a veniturilor �i a posibilit��ii de retribuire pentru munca 
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desf��urat�, lipsa protec�iei din partea for�elor de poli�ie, lipsa reprezentan�ilor UNHCR/ONG-urilor 
în campurile de refugia�i, lipsa documentelor de identitate �i neînregistrarea persoanelor, popula�ii 
locale ostile - refugia�ii fiind considera�i ca privilegia�i din punct de vedere material. 
 
Victimele/supravie�uitorii violen�ei sexuale �i de gen se afl� într-un mare risc de afec�iuni severe ale 
s�n�ta�ii �i planului psiho-social, uneori chiar în risc de deces, chiar în absen�a atacului fizic. 
Poten�ialele traume psiho-emo�ionale care evolueaz� pe termen lung nu trebuie subestimate.  
 
În�elegerea poten�ialelor consecin�e ale violen�ei sexuale �i de gen vor ajuta actorii implica�i 
s� dezvolte strategii adecvate de r�spuns la aceste efecte �i s� previn� agrav�rile sau 
înr�ut��irea unor st�ri. 
 
Consecin�e: 
 
a) La nivelul s�n�t��ii  
La acest nivel apar consecin�e letale (omucidere, suicid, mortalitate matern�, mortalitate infantil� �i 
cauzat� de SIDA) sau consecin�e non letale, �i anume: 
�   fizice acute - r�ni, �ocuri, boli, infec�ii; 
� fizice cronice - dizabilit��i, probleme somatice, infec�ii cronice, dureri cronice, probleme 
gastrointestinale, tulbur�ri de apetit �i hr�nire, de somn, abuz de droguri �i/sau alcool); 
�  reproductive - avorturi spontane, sarcini nedorite, avorturi nesterile, boli cu transmisie sexual� 
inclusiv HIV/SIDA, tulbur�ri de menstrua�ie, complica�ii în timpul sarcinii, afec�iuni ginecologice, 
tulbur�ri ale func�iilor sexuale. 
 
b) La nivel psiho-social  
Este de men�ionat c� multe societ��i blameaz� victimele/supravie�uitorii violen�ei sexuale �i de gen. 
Marginalizarea �i excluderea social�  cauzeaz� afec�iuni ulterioare, incluzând ru�inea, sentimentul 
de ur� de sine �i depresie. Ca rezultat al stigmatiz�rii sociale, cele mai multe victime/supravie�uitori 
ai violen�ei sexuale �i de gen nu raporteaz� aceste incidente. Apar dou� categorii de consecin�e în 
acest plan, atât de greu sesizabil �i care se remediaz� în timp �i cu eforturi considerabile: 
� consecinte emo�ionale si psihologice - sindrom de stres post-traumatic, depresie, anxietate, 
team�, furie, ru�ine, insecuritate, ur� de sine, boal� psihic�, gânduri �i comportament de suicid; 
� consecin�e sociale - blamarea victimei/supravie�uitorului, pierderea rolului/func�iilor în societate, 
stigmatizare social�, respingere social� �i izolare, feminizarea s�r�ciei, acutizarea inegalit��ilor de 
gen. 
 
c) Cadru legal / justi�ie 
Dac� legisla�ia na�ional� nu prevede protec�ie adecvat� împotriva violen�ei sexuale sau de gen, sau 
dac� practicile în organismele legale �i juridice sunt discriminatorii, acest tip de violen�� poate fi 
perpetuat� prin lipsa pericolului de pedeaps� penal�. Atitudinile comunit��ii de blamare a 
victimelor/supravie�uitorilor violen�ei sexuale �i de gen se reflect� adesea la nivelul instan�elor de 
judecat�. Multe raport�ri/plângeri ale acestor incidente  sunt respinse sau agresorii primesc 
pedepse u�oare. În unele ��ri, pedeapsa pentru infractorii care s�vâr�esc acte de violen�� sexual� 
�i de gen constituie alt� violare a drepturilor �i libert��ilor victimei/supravie�uitorului �i anume 
c�s�toria for�at� cu agresorul. Astfel, în plan psihologic, victima este din nou agresat�, prin faptul 
c� agresorul este tratat ca �i nevinovat. 
 
d) Siguran�� / securitate 
Victima/supravie�uitorul se simte nesigur, amenin�at, tem�tor, neprotejat, �i în fa�a riscului de a fi 
agresat din nou. Un alt aspect ce �ine de contextul securit��ii este acela c�, în lucrul cu incidentele 
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de trafic de persoane, poli�ia �i for�ele de securitate pot intra în aceste re�ele. De asemenea, dac� 
poli�ia sau for�ele de securitate nu sunt receptive la suferin�a victimei �i la nevoia de îngrijire, 
demnitate �i respect, trauma se poate adânci din cauza amân�rii acord�rii asisten�ei. 
 
 
 
 
5. Principii orientative în asisten�a victimelor/supravie�uitorilor  
 
Violen�a sexual� �i de gen este o problem� care afecteaz� indivizi, comunit��i �i institu�ii. Dat� 
fiind complexitatea ei, acest tip de violen�� este abordat� cel mai eficient în momentul în 
care mai multe sectoare, organiza�ii �i discipline conlucreaz� în identificarea �i conceperea 
unor strategii care s� poat� contracara aceast� violare a drepturilor fundamentale ale 
omului. To�i actorii implica�i în dezvoltarea acestor strategii trebuie s� agreeze în comun asupra  
unui set de principii orientative �i s� con�tientizeze c� violen�a sexual� �i de gen este o grav� 
înc�lcare a drepturilor fundamentale ale omului. 
 
La nivel de programe de asisten�� a refugia�ilor câteva principii trebuie s� orienteze conceperea 
�i implementarea acestora: 
 
� Implicarea comunit��ii de refugia�i, îndeosebi în procesul de luare a deciziilor; 
� Asigurarea unei particip�ri echilibrate a b�rba�ilor �i femeilor, fetelor �i b�ie�ilor în planificarea, 
implementarea, monitorizarea �i evaluarea programelor ce le sunt destinate; 
� Asigurarea unei coordon�ri multisectoriale a ac�iunilor tuturor actorilor implica�i; 
� Asigurarea unor eviden�e scrise, înregistr�ri de date, planificare de activit��i. 
 
La nivel individual, urm�torul set de principii trebuie s� fie luate în considerare: 
 
� Asigurarea securit��ii victimelor/supravie�uitorilor violen�ei sexuale �i de gen, precum �i a 
familiilor acestora; 
� Respectarea confiden�ialit��ii asupra persoanelor afectate �i a familiilor lor – de aici deriv� câteva 
reguli de intervievare, dupa cum urmeaz�:  
- implicarea translatorilor/interpre�ilor din afara comunit��ii; 
- desf��urarea interviurilor în spa�ii sigure, private, cu translator de acela�i sex cu persoana 

intervievat�; 
- ascultare activ�, obiectivitate si r�bdare în ob�inerea informa�iilor, îndeosebi cele legate de 

incidente de tipul violen�elor sexuale �i de gen; 
- formularea de întreb�ri relevante;  
- evitarea relu�rii istoriei traumei în interviuri repetate; 
- referirea victimelor violen�ei sexuale �i de gen unor actori sociali relevan�i; 
- ob�inerea acordului cu privire la prezen�a sau absen�a partenerului la interviu. 
� Daca victima violen�ei sexuale �i de gen este un copil, principiul interesului superior al copilului 
trebuie sa primeze; 
� Non-discriminare. 
 
La nivel multisectorial – fundamentul acestei abord�ri este protec�ia interna�ional� care î�i 
propune ca refugia�ii s� fie proteja�i adecvat �i s� beneficieze de exercitarea drepturilor. Implicarea 
comunit��ii este esen�ial� în conceperea, planificarea �i implementarea programelor (cu implicarea 
membrilor comunit��ii în preven�ia �i r�spunsul la violen�a sexual� �i de gen). Exist� apoi principii �i 
norme opera�ionale asupra c�rora to�i actorii implica�i trebuie s� convin�, asigurându-se astfel o 
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func�ie de coordonare. Nu trebuie uitat c� pot exista mul�i actori a c�ror contribu�ie poate fi util� �i 
ale c�ror roluri trebuie definite. Preven�ia �i r�spunsul la violen�a sexual� �i de gen implic� ac�iuni 
derulate de diferi�i actori relevan�i, cei mai multi reprezentând unul sau mai multe din aceste 
sectoare: staff medical, psiho-social, de securitate �i juridic. 
 
 
 
6. Prevenirea violen�ei sexuale �i de gen 
 
 

CAUZE    ����    PREVEN�IE 
 
 
Numai prin identificarea factorilor ce contribuie sau influen�eaz� tipul �i dimensiunea 
violen�ei sexuale �i de gen putem dezvolta strategii adecvate �i eficiente.  
 
Activit��ile de preven�ie trebuie orientate pe poten�ialii agresori, poten�ialii supravie�uitori �i pe cei 
care îi asist� pe to�i ace�tia. Având drept �int� popula�ia de refugia�i, ace�tia trebuie implica�i în 
conceperea, implementarea �i evaluarea acestor strategii. Strategiile eficiente de preven�ie vor 
include ac�iuni care se concentreaz� pe urm�toarele scopuri: 
 
Scopuri în preven�ia violen�ei sexuale �i de gen  
 

1. Transformarea normelor culturale, cu accent pe abilitarea �i încurajarea femeilor �i 
fetelor. Aceste ac�iuni se desf��oar� la urm�toarele niveluri:  

� la nivelul cuno�tin�elor (în�elegerea drepturilor omului, valorizarea sarcinilor reproductive �i a 
muncii casnice, acceptarea unor alternative la rolurile de gen, folosirea unor metode non-
violente pentru exprimarea furiei �i frustr�rii); 
� la nivelul atitudinilor comunit��ii (prin respectarea fiec�rei contribu�ii individuale în cadrul 
comunit��ii, implicarea tuturor în procesul de luare a deciziilor, suport pentru 
victimele/supravie�uitorii violen�ei sexuale �i de gen, condamnarea celor care abuzeaz� de 
putere); 
� la nivel de comportament (atitudini �i comportamente non-discriminatorii, rezolvarea non-
violent� a problemelor, raportarea incidentelor de violen�� sexual� �i de gen, denun�area atât a 
agresorilor cât �i a actului de agresiune �i sprijinirea victimelor/supravie�uitorilor). 
 
Strategii de transformare a normelor culturale: 
 

� ini�ierea unor campanii de informare, educare �i comunicare; 
� constituirea unor re�ele de voluntari �i a unor re�ele de actori sociali; 
� asigurarea unei propor�ii echilibrate în prezen�a femeilor �i a b�rba�ilor în structurile, comitetele de 
conducere �i în procesul de luare a deciziilor; 
� abilitarea femeilor; 
� implicarea b�rba�ilor, a copiilor �i a tineretului. 

 
 

2. Reconstruirea familiei si a sistemelor de suport comunitar 
 
Este �tiut c� atunci când refugia�ii î�i p�r�sesc c�minele, sistemele tradi�ionale, clasice de suport, 
atât familial cât �i comunitar se pr�bu�esc. Rolurile sociale se inverseaz�, se altereaz�. 
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Comunitatea, care odinioar� impunea standardele �i modelele de comportament social �i moral 
este sl�bit� sau chiar distrus�. Aceste schimb�ri reprezint� factori de risc pentru producerea 
violen�ei sexuale �i de gen. 

În acest context, iat� dou� strategii importante în scopul reconstruirii familiei �i al 
comunit��ii: 
 

� dezvoltarea de programe sociale �i recrea�ionale; 
� încurajarea activit��ilor religioase �i spirituale. 

 
3. Crearea tuturor condi�iilor pentru îmbun�t��irea sistemului de responsabilit��i  
 
În timpul analiz�rii situa�iei trebuie identificate rela�iile de putere din cadrul comunit��ii de 
refugia�i �i din rândul celor care acord� asisten�� refugia�ilor. Persoanele ce de�in putere pot fi 
poten�iali agresori.  
În acest sens exist� dou� strategii de urmat: 
 
�  Cre�terea receptivit��ii în rândul staff-ului organiza�iilor prin training-uri regulate; 
� Armonizarea cu standardele de responsabilit��i �i codul de conduit� pentru lucr�torii 
comunitari;  
 
4. Asigurarea unor servicii si facilit��i în campurile �i centrele de cazare astfel încât nevoile 

de baz� s� fie acoperite �i s� previn� producerea incidentelor de violen�� sexual� �i de gen. 
      Strategiile pentru atingerea acestui scop în preven�ia violen�ei sexuale �i de gen sunt    
urm�toarele: 
 
�  Înregistrarea tuturor refugia�ilor; 
�  Informarea refugia�ilor cu privire la drepturile, privilegiile �i beneficiile la care pot avea acces; 
�  Implicarea comunit��ii de refugia�î în planificarea, conceperea �i implementarea activit��ilor de 
preven�ie a violen�ei sexuale �i de gen; 
� Implicarea echilibrat� pe considerente de gen în sistemul de distribu�ie a hranei �i a 
produselor non-alimentare; 
�  Implementarea unor programe de s�n�tatea reproducerii; 
�  Implementarea unor programe pentru prezervarea siguran�ei �i securit��ii; 
�  Receptivitate fa�� de popula�ia gazd�; 
�  Abordarea chestiunilor de gen în planificarea �I implementarea tuturor programelor de 
asisten�� a refugia�ilor. 
 
5. Încercarea de influen�are a sistemelor legal formale si tradi�ionale 
 
O prim� condi�ie în abordarea acestui scop este familiarizrea cu sistemele legale formale �i 
tradi�ionale ale ��rii gazd� dar �i ale ��rii de origine, mai exact dac� exist� legisla�ie împotriva 
discrimin�rii pe baz� de gen �i a violen�elor sexuale. Aceste prevederi legale pot fi perfectate.  
Strategiile sunt, dup� cum urmeaz�: 
 
 
�  Educarea acelor instan�e tradi�ionale asupra drepturilor umane fundamentale; 
�  Activit��Ii de training �I lobby adresate sistemului na�ional de justi�ie; 
�  Înt�rirea legisla�iei �i politicilor na�ionale care protejeaz� drepturile omului; 
�  Pledare pentru în�sprirea pedepselor pentru agresori. 
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6. Monitorizarea �i înregistrarea incidentelor de violen�� sexual� �i de gen 
 
Dac� aceste incidente se produc, monitorizarea acestora este responsabilitatea tuturor actorilor 
implica�I, din toate sectoarele - medical, social, juridic, securitate. Datele trebuie compilate �i 
analizate în comun. În acela�I timp trebuie analizate �i mecanismele de preven�ie uzate, �i cele 
care trebuie dezvoltate în continuare. 
 
Prin monitorizarea adecvat� �i profund� a incidentelor de violen�� sexual� �i de gen se poate 
evalua succesul unor strategii de preven�ie �i se pot elabora analize comparative. 
 

 
 
7. R�spunsul la violen�a sexual� �i de gen 
 
 

CONSECIN�E    ����    R�SPUNS 
 
 
Membrii comunit��ii trebuie s� �tie cum �i unde s� raporteze incidentele de violen�� sexual� �i de 
gen. De asemenea, comunitatea trebuie s� fie sus�inut� pentru a stabili mijloacele de suport a 
victimelor/supravie�uitorilor acestor agresiuni. 
 
Corelate cu cele patru categorii de consecin�e (s�n�tate, psiho-social, siguran��/securitate �i cadru 
legal/justi�ie), activit��ile de r�spuns trebuie s� se concentreze pe aceste patru arii, prin 
urm�toarele ac�iuni: 
 
� Dezvoltarea activit��ilor de educare �i de cre�tere a receptivit��ii comunit��ii  

Lansarea unor campanii de informare a publicului larg cu privire la violen�a sexual� �i de gen. 
� Stabilirea unor mecanisme de monitorizare �i raportare a violen�ei sexuale �i de gen 

Un sistem transparent de orientare trebuie stabilit în fiecare loca�ie unde exist� refugia�i, astfel 
încât ace�tia s� fie informa�i asupra serviciilor disponibile, la care s� apeleze în timp util. 
� Abilitarea comunit��ii de refugia�i pentru a r�spunde acestui fenomen 

Lucrul cu comunitatea este esen�ial în dezvoltarea unor strategii efective �i eficiente de 
r�spuns. 
� Dezvoltarea unui sistem de servicii care s� r�spund� nevoilor medicale/de s�n�tate ale 
victimelor/supravie�uitorilor 

Asigurarea de îngrijiri medicale, orientare c�tre servicii specializate accesibile. 
� Dezvoltarea unui sistem de servicii care s� r�spund� nevoilor psiho-sociale ale 
victimelor/supravie�uitorilor 

Rela�ia cu victimele/supravie�uitorii violen�ei sexuale �i de gen trebuie s� se bazeze pe empatie 
�i receptivitate. 
� Dezvoltarea unui sistem de servicii care s� r�spund� nevoilor de siguran��/securitate a 
victimelor/supravie�uitorilor 

Ulterior agresiunii, victimele/supravie�uitorii trebuie s� beneficieze de maximum de securitate, 
iar comunitatea trebuie s� fie principalul actor în garantarea unui spa�iu sigur. 
� Stabilirea unui r�spuns la nivelul cadrului juridic/legal 

Stabilirea unei metodologii în colaborare cu autorit��ile locale astfel încât 
victimele/supravie�uitorii care necesit� asisten�� juridic� pentru denun�area agresiunii s� o poat� 
face în timp util. 
� Identificarea rolurilor �i responsabilit��ilor altor poten�iali actori 
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Personalul din teritoriu, din programele de asisten�� �i personalul managerial pot juca un rol 
crucial în r�spunsul la violen�ele sexuale �i de gen. 
� Dezvoltarea unui plan de lucru/asisten�� cu agresorii 

Drepturile umane ale agresorilor, incluzând propria lor siguran��, trebuie respectate. 
 
 
 
 
  
8. Cadrul de ac�iune 
 
 
Programele de succes pe preven�ia �i r�spunsul la violen�a sexual� �i de  gen sunt acelea 
care au fost concepute în urma consult�rilor cu comunit��ile de refugia�i, în special cu 
femeile �i fetele, �i care sunt bazate pe colaborarea multi-sectorial� �i inter agen�ii.  
 
Unii din pa�ii ce trebuie urma�i în dezvoltarea unui cadru de ac�iune trebuie f�cu�i simultan, al�ii 
dup� ce s-au implementat strategii de preven�ie �i monitorizare. Ace�ti pa�i sunt, dup� cum 
urmeaz�: 
 

1. Identificarea �i implicarea actorilor relevan�i – ace�tia fiind lideri ai comunit��ii de 
refugia�i, atât femei cât �i b�rba�i, indivizi �i grupuri influente în comunitate, reprezentan�i ai 
autorit��ilor locale, ai serviciilor medicale, agen�ii de servicii comunitare, ONG –uri na�ionale 
si interna�ionale, juri�ti abilita�i în domeniu, agen�ii UN. Ace�tia trebuie reuni�i într-o întâlnire 
de lucru, care s� cuprind�: training �I lobby pe problematica drepturilor omului, violen�� 
sexual� �i de gen, protec�ie, precum �i prezentarea tuturor serviciilor disponibile. De 
asemenea, se stabile�te agen�ia/insitu�ia coordonatoare �i planul de ac�iune pentru 
strângerea informa�iilor, analizarea situa�iei �i viitoarele întâlniri pentru planificarea 
strategiilor de preven�ie �I r�spuns. 

 
2. În�elegerea tuturor fa�etelor acestui fenomen �i agrearea asupra scopului ac�iunilor 

comune ale actorilor implica�i - cunoa�terea terminologiei �i a fenomenului permite o 
colectare riguroas� de informa�ii precum �i analiza comparativ� la nivel interna�ional, 
valorificând astfel date valoroase în planificarea �i dezvoltarea unor programe poate 
nerealizabile pân� în prezent. 

 
3. Analizarea situa�iei - de la care se porne�te presupune definirea problemelor, a nevoilor, a 

resurselor, �i a scopurilor �i obiectivelor specifice, a activit��ilor �i rezultatelor a�teptate. În 
func�ie de resursele �i experien�a disponibil�, metodele de strângere a informa�iilor pot 
include: interviuri individuale, vizite în teritoriu, întâlniri de coordonare, focus grupuri, 
observa�ii, revizuirea �I completarea informa�iilor deja existente. Informa�iile pot fi, de 
asemenea, colectate de la o varietate de surse: comunitatea de refugia�i, agen�iile 
umanitare, UNHCR �i alte agen�ii UN, institu�ii guvernamentale ale ��rii gazd�, ONG-uri 
na�ionale �i exper�i. 

 
4. Acordul asupra unui set de principii orientative la nivelul programelor dar �i al 

individului – vezi Capitolul 6:  “Principii orientative în asisten�a victimelor/supravie�uitorilor” 
 

5. Definirea rolurilor �i a responsabilit��ilor pentru to�i cei implica�i – este de men�ionat 
c�, în domeniul asisten�ei refugia�ilor, rolul coordonator revine UNHCR. 
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6. Stabilirea modalit��ilor de monitorizare �i evaluare – monitorizarea continu� asigur� c� 

ac�iunile de preven�ie �i r�spuns se deruleaz� corespunz�tor, în timp ce evalu�rile periodice 
pun în eviden�� impactul strategiilor de preven�ie �i r�spuns. Acest plan de ac�iune trebuie 
s� includ� �i resursele financiare �i umane ale monitoriz�rii �i evalu�rilor. 

 
7. Crearea unor mecanisme de raportare �i coordonare prin stabilirea si revizuirea 

continu� a metodelor de raportare în rândul �i între diferi�ii actori implica�i – un sistem 
comun de raportare �i coordonare permite înregistrarea unor date exacte, transparen��, 
permi�ând actorilor implica�i s� m�soare gradul de realizare a obiectivelor, schimb�rile 
intervenite, precum �i impactul protec�iei.  

 
8. Stabilirea unor strategii de men�inere a securit��ii �i echilibrului staff-ului implicat în 

asisten�a victimelor/supravie�uitorilor violen�ei sexuale �i de gen – cei implica�i în 
asisten�a direct� a victimelor/supravie�uitorilor violen�elor sexuale �i de gen (consilieri 
sociali, juridici) trebuie s� fie con�tien�I de expunerea la unele riscuri – lipsa m�surilor de 
securitate (orice sus�in�tor al victimei/supravie�uitorului poate deveni, la rândul s�u, o �int� a 
agresiunii) precum �i riscul unor poten�iale efecte nocive ale reproiect�rii traumei persoanei 
asistate (“traum� secundar�”).  

 
 
 
 
 
9. Monitorizarea �i evaluarea ac�iunilor de preven�ie �i r�spuns  
 
Scopurile activit��ilor de monitorizare �i evaluare sunt urm�toarele: 
 
� Mecanisme comprehensive de monitorizare �i evaluare (ajut� actorii implica�i s� determine 
impactul activit��ilor de protec�ie �i r�spuns, evalueaz� calitatea acestor ac�iuni, identific� bune 
practici, încurajeaz� spiritul de echip�) 
� Monitorizarea efectiv� r�spunde acestor întreb�ri: Am atins obiectivele propuse? Cum? De ce �i 
de ce nu? Care au fost obstacolele în implemetare? Ne-am coordonat suficient? Cum abord�m 
dificult��ile de implementare? 
� Evaluarea efectiv� r�spunde acestor întreb�ri: Ce am f�cut? Ce am realizat? Am realizat ce ne-
am propus? Ce am înv��at? Am abordat problematica – atât cauze cât �i consecin�e – ale violen�ei 
sexuale �i pe baz� de gen corect? Ce altceva trebuie s� mai facem? 
 
Mecanismele comprehensive de monitorizare �i evaluare necesit� în primul rând înregistrarea 
cazurilor de violen�� sexual� �i de gen. Ele trebuie s� constituie parte important� a planului de 
ac�iune �i sunt mult mai eficiente când sunt dezvoltate de c�tre toate sectoarele, inclusiv cel 
reprezentat de comunitatea de refugia�i lucrând al�turi de ceilal�i. 
 
În acela�i timp, membrii echipei multi-sectoriale trebuie s� realizeze anumite ac�iuni când 
deruleaz� aceste activit��i de monitorizare �i raportare: 
 

1. Determinarea scopurilor monitoriz�rii �i a mecanismelor de evaluare; evaluarea nevoii de 
informa�ie; 

2. Asigurarea unor interven�ii de preven�ie �i r�spuns care au clar definite obiectivele, 
expecta�iile �i indicatorii ac�iunilor; 
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3. Stabilirea unor instrumente comune �i corelate de raportare; 
4. Determinarea metodelor de ob�inere a informa�iilor asupra indicatorilor; 
5. Asumarea responsabilit��ilor pentru strângerea de informa�ii, determinarea intervalului de 

timp �i frecven�a cu care se colecteaz� datele �i se aloc� resursele; 
6. Stabilirea unor mecanisme de diseminare a informa�iilor �i de încorporare a rezultatelor în 

planificarea preven�iei �i r�spunsului la violen�a sexual� �i de gen. 
  
 


