Ziua Internationala pentru Eliminarea Violentei Impotriva Femeii,
25 Noiembrie

Cu ocazia zilei de 25 noiembrie- Ziua Internationala pentru Eliminarea
Violentei Impotriva Femeii, CNSLR FRATIA readuce in constiinta publica
faptul ca acest fenomen reprezinta o grava incalcare a drepturilor omului si
militeaza pentru eliminarea oricaror forme de agresiune fizica, psihica sau verbala
care afecteaza demnitatea femeilor, avand un puternic impact asupra familiilor
acestora si asupra societatii, in general. Egalitatea de sanse este un pricipiu de baza
al Uniunii Europene, fiind recunoscut in tratele de baza precum si in Carta
drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene.

Violenta împotriva femeii este o realitate si estimările ONU arată că abuzurile
asupra femeilor nu doar persistă, ci sunt în crestere. Datele arată că 35% dintre
femeile din întreaga lume s-au confruntat cu o formă de violentă fizică si/sau
sexuală.
La noi în tară, statisticile arată că până la 70% dintre reprezentantele sexului
feminin au fost supuse violentei fizice în timpul vietii.
La nivel mondial, una din trei femei a fost supusă violentei sau abuzată sexual cu
premeditare pe perioada vietii, mai ales în tări în care violenta domestică nu este
consideră o crimă. Tot, la nivel mondial, peste 700 de milioane de femei-copil s-au
căsătorit, dintre care 250 de milioane s-au căsătorit înainte de a împlini vârsta de
15 ani, potrivit statisticilor Natiunilor Unite.
Violenta împotriva femeii omoară mai multe femei decât accidentele rutiere si
malaria împreună, conform estimărilor Băncii Mondiale. O cincime dintre femei
declară că au fost abuzate sexual înainte de vârsta de 15 ani, aproape 70% dintre
victime au fost ucise chiar de către partenerii lor de viată, arată Organizatia
Mondială a Sănătătii.
Procentul femeilor din tările în curs de dezvoltare care sunt victime ale violentei în
timpul sarcinii este între 4% si 20%, conform European Journal of Public Health.
În România, situatia este la fel de îngrijorătoare: una din trei femei a declarat că a
fost abuzată fizic sau verbal de partenerul de viată, conform Studiului Sănătătii
Reproducerii din 2004; în primele cinci luni ale anului 2008 au avut loc cu 21,3%
mai multe violuri urmate de moartea victimei fată de perioada similară a anului
2007, peste 50% dintre acestea în mediul rural, conform datelor Politiei Române.
În 2006, dintr-un total de 9.372 de victime, 5.160 au fost femei, iar în 2007 dintrun total de 8.787 de victime, 5.794 au fost femei, conform datelor Agentiei
Nationale pentru Protectia Familiei. 69 de femei au murit din cauza violentei în
familie numai în 2006 si 69 în 2007, tendinta fiind în crestere, conform datelor
ANPF.
Legea nr. 217/2003, modificată cu Legea nr. 25/2012, stipulează că "prevenirea si
combaterea violentei în familie face parte din politica integrată de ocrotire si
sprijinire a familiei, dezvoltarea si consolidarea solidaritătii familiale si
reprezintă o importantă problemă de sănătate publică si constituie, totodată, un
obiectiv de interes national". Legea arată că nimeni nu trebuie să suporte

violentele si protejează victimele, oferindu-le găzduire în centre speciale numite
adăposturi. (Documentare AGERPRES, Daniela Dumitrescu, editor: Marina
Bădulescu)
Scurta informare:
Ziua de 25 noiembrie a fost declarata Ziua Internationala de Lupta impotriva
Violentei asupra Femeii la prima Intalnire Feminista din America Latina si
Caraibe, tinuta in Columbia, la Bogota, intre 18-21 iulie, 1981. Cu acest prilej,
participantele au denuntat toate formele de violenta impotriva femeii, incepand cu
violenta domestica, violul, hartuirea sexuala, pana la formele de tortura si abuzul
asupra prizonierelor de razboi.
Ziua de 25 noiembrie a fost aleasa pentru a comemora asasinarea surorilor Mirabal
(Patria, Minerva si Maria Teresa) in data de 25 noiembrie 1960, sub regimul
dictatorial al lui Rafael Trujillo (1930-1961), in Republica Dominicana.
Surorile Mirabal au fost reprezentante ale activismului politic si simboluri ale
rezistentei in timpul regimului dictatorial Trujillo. Ele au fost tinute in detentie de
mai multe ori, impreuna cu sotii lor pentru ca au desfasurat activitati revolutionare
in scopul instaurarii democratiei si a dreptatii. In data de 25 noiembrie, 1960, trei
dintre surorile Mirabal au fost ucise in mod brutal de catre membrii Politiei
Secrete. Columbienii au fost socati de vestea mortii surorilor Mirabal si au pornit
actiuni revolutionare pentru rasturnarea regimului Trujillo. Surorile Mirabal au
devenit simboluri ale rezistentei poporului si ale rezistentei feministe.
În 1979, a fost adoptată Convenţia ONU pentru Eliminarea tuturor Formelor de
Discriminare împotriva Femeilor, principalul instrument internaţional al
drepturilor femeilor şi fetelor. Convenţia, alături de alte instrumente legale cu
rezultate negociate în cadrul conferinţelor internaţionale, statuează drepturile
femeilor şi fetelor la o viaţă fără violenţă.
Adunarea Generală a ONU a stabilit, prin rezoluţia din 54/134 din 17 decembrie
1999, data de 25 noiembrie ca drept « Ziua internaţională pentru eliminarea
violenţei împotriva femeilor ».

