SPUNE STOP VIOLENȚEI
ÎMPOTRIVA FEMEILOR

Mult prea multe femei sunt victime
ale violenței din partea bărbaților. Atât de
multe încât am ajuns să privim violența
împotriva femeilor ca pe ceva ﬁresc sau cel
mult ca pe o problemă privată, un destin greu
pe care nu l-am ales noi, însă pe care trebuie
să îl ducem. Ne gândim cu resemnare la
mamele noastre, la surorile noastre, la
prietenele noastre, la vecinele noastre și chiar
la noi. Nu credem că se va schimba ceva, așa
că alegem să închidem ochii, să ne prefacem
că totul este bine, însă uităm că, în cele din
urmă, femeile sunt ucise în propria casă.
Violența împotriva femeilor continuă

pentru că nu reacționăm atunci când suntem
martori sau când știm că o femeie este
agresată! Pentru că nu spunem nimic și nici
nu sunăm la poliție!
Violența împotriva femeilor continuă
prin complicitatea noastră cu agresorii, prin
faptul că nu îi sancționăm, nu le spunem că
ceea ce fac este greșit, nu punem presiune
asupra lor să se oprească!
Violența împotriva femeilor continuă
pentru că nu ne revoltăm, nu ieșim în stradă,
nu protestăm pentru măsuri politice care să
ofere siguranță imediată femeilor victime ale
violenței, precum și pedepsirea agresorilor!

TU poți schimba lumea în care trăiești! Implică-te!
Sancționează violența împotriva femeilor!

Nimeni nu are dreptul
să controleze sau să disciplineze prin violență nicio femeie!
Sună la 112 dacă ești martor!
Femeile au dreptul la o viață în siguranță atât pe stradă, cât și acasă. Pentru siguranța
ta și a celor dragi este important să știi că există:
1. Ordin de protecție împotriva agresorilor
(Legea 217/2003 pentru prevenirea și
combaterea violenței în familie). Pentru a
obține un ordin de protecție trebuie să depui o
cerere la judecătorie, care să ﬁe însoțită de
plângere prealabilă la poliție împotriva
agresorului, certiﬁcat medico-legal, numele și
adresa martorilor (care nu sunt descendenți).
Mai multe informații pentru obținerea ordinului
de protecție și despre cum poți preveni și
combate violența împotriva femeilor:
http://violentainfamilie-transcena.eu

2. Servicii de consiliere și găzdudire
pentru victimele violenței împotriva
femeilor în familie în unele orașe din țară și
în București.
Harta serviciilor poate ﬁ consultată aici:
http://www.fundatiasensiblu.ro/hartaserviciilor-pentru-victimele-violenteidomestice/

Centrul FILIA face parte din
Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor.
Mai multe informații:
www.centrulﬁlia.ro
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