
Campania „16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor” - 2018 

 

� In data de 23 noiembrie 2018, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați și Ambasada Franței au semnat o Declarație de intenție în marja Zilei 
Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeii, care este marcată în 
fiecare an pe 25 noiembrie. 

Din această perspectivă, Zilele de luptă împotriva violenței domestice reprezintă o 
oportunitate atât pentru factorii de decizie cât și pentru societatea civilă de a-și 
coagula toate eforturile pentru a da un răspuns eficient, unitar și coerent și pentru a 
trezi conștiința publică în fața acestui fenomen global. 

Scopul acestei Declarații de intenție este acela de a intensifica cooperarea între cele 
două entități pentru implementarea unor acțiuni comune destinate promovării 
egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și pentru prevenirea și 
combaterea violenței domestice. 

Astfel, Ambasada Franței în România a demarat la începutul acestui an, cu sprijinul 
altor 10 misiuni diplomatice, Campania de susținere a luptei împotriva violenței  asupra 
femeilor „Ambasadori în Portocaliu”, ca ecou al Campaniei „Orangez le Monde / Orange 
the World” a Organizației Națiunilor Unite. 

În acest context, Campania Orange le Monde creează noi premise Statelor Membre ONU, 
pentru identificarea de noi soluții și pentru dezvoltarea unor mecanisme novatoare și a 
unor instrumente relevante și eficiente, în măsură să protejeze cât mai bine victimele 
violenței domestice. 

Demnitarul român a salutat inițiativa doamnei Michèle Ramis, Ambasadorul Franței în 
România, respectiv implementarea pe teritoriul statului român a acestei Campanii 
precum și alăturarea femeilor și bărbaților Ambasador din România, la acest demers. 

“Consider că acest demers reprezintă un semnal de substanță dat tuturor statelor 
membre ale Organizației Națiunile Unite, motiv pentru care susțin obiectivele acestei 
Campanii, și în același timp, apreciez că acesta se poate constitui într-un veritabil 
vector de dezvoltare și de cooperare între țările noastre, din perspectiva promovării 
unor politici publice coerente, articulate prin măsuri eficiente în raport de dimensiunea 
globală a fenomenului.” a declarat secretarul de stat al ANES, Grațiela Drăghici. 

 

� În marja celor „16 zile de activism împotriva violenței de gen” a fost inaugurat, la 
Spitalul Universitar de Urgență București, primul „Centru – Pilot de Criză pentru 
Situațiile de Viol”, proiect inițiat de către ANES în Parteneriat cu SUUB și Ministerul 
Sănătății și în colaborare cu Primăria Sectorului 5, Inspectoratul General al Poliției 
Române și Institutul de Medicină Legală „Mina Minovici”. 



Proiectul reprezintă preambulul unui obiectiv specific din Programul de Guvernare, 
Capitolul „Respect și Demnitate pentru Femei” care vizează înființarea la nivel național 
a 10 Centre de Criză pentru Situațiile de Viol și din această perspectivă proiectul să 
devină un model de bună practică, ce urmează a fi replicat la nivelul tuturor regiunilor 
țării. 

Astfel, primul Centru de Criză pentru Situațiile de Viol își propune o schimbare de 
paradigmă în abordarea victimelor agresiunilor sexuale și/sau violului, în sensul 
activării la UPU din cadrul SUUB, a unui management modern și integrat. 

Acest fapt presupune ca în viitor victimele agresiunilor sexuale/violului, aflate în stare 
de șoc, fără sprijin și fără însoțitor să nu mai fie nevoite să urmeze circuitul anevoios – 
spital-poliție-INML. 

Astfel, prin activarea de către specialiștii UPU, a grupului operativ specializat în 
infracțiuni de criminalitate și în baza acordului de depunere a plângerii prealabile de 
către victimă, probele biologice vor putea fi prelevate la UPU, pe baza unui kit standard 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al INML. Ulterior, victima va putea fi 
îndrumată într-un adăpost de urgență administrat de către Primăria Sectorului 5, unde 
va beneficia de consiliere psihologică și juridică. 

Prin urmare, intervenția de urgență integrată în cazul victimelor agresiunii 
sexuale/violului va fi mai eficientă prin acțiunile integrate medicale, medico-legale și 
sociale. 

Acest fapt va fi în măsură să conducă la scăderea numărului victimelor care „se pierd 
între spital și INML” și să încurajeze victimele în depunerea plângerii penale pentru ca 
agresorul să fie în final pedepsit. 

 

� În data de 3 decembrie 2018, Ambasada Franței, reprezentată de Excelența Sa 
Ambasadorul Michèle Ramis, în colaborare cu ANES și în prezența Alteței Sale Regale 
Principesa Maria, a organizat dezbaterea cu tema: ”VIOLENCES DOMESTIQUES: 
PERSPECTIVES FRANCO-ROUMAINES”. 

Evenimentul a fost organizat în marja celor „16 Zile de Activism împotriva Violenței de 
Gen” și în baza „Declarației de Intenție” semnată între cele două instituții, cu scopul 
organizării de acțiuni comune pentru promovarea egalității de gen și pentru prevenirea 
și combaterea violenței domestice, din perspectiva implementării Agendei 2030 și a 
prevederilor Convenției de la Istanbul. 

La eveniment au participat reprezentanți ai magistraturii, parlamentului, organizațiilor 
non-guvernamentale, diplomației și culturii. 

Dezbaterea care a fost centrată pe reglementările legislative, mecanismele și 
instrumentele dezvoltate de Guvernul României pentru prevenirea și combaterea 



violenței domestice, a urmat prezentării peliculei „Jusqu’à la Garde”, un lung metraj 
oferit de TV 5 Monde, un film cu un mesaj puternic legat de efectele fenomenului de 
violență în familie. 

Cynthia Loris, artist, victimă a violenței domestice, un exemplu de curaj, a transpus 
trăirile și traumele suferite în lucrări prezentate la eveniment, care ulterior vor putea 
fi privite timp de două zile la Palatul Parlamentului 


