25 noiembrie- Ziua Internationala
pentru eliminarea violentei asupra femeilor

Cu ocazia Zilei Internationale pentru eliminarea violentei asupra femeilor,
CNSLR- FRATIA isi exprima profunda dezabrobare fata de proportiile colosale
căpătate de violenta asupra femeilor, in intreaga lume.
Confederatia noastra se alatura tuturor organizatiilor din miscarea sindicala
nationala si europeana , in demersurile intreprinse pentru stoparea fenomenului de
violenta asupra femeilor, fie ca este vorba de violenta la locul de munca sau
violenta domestica.
In Romania, femeile reprezinta 83% din cazurile de violenta fizica in familie.
Numărul este îngrijorător, însă trebuie să ținem cont că nu reflectă întreaga
realitate, pentru că aceste statististici se refera doar la cazurile care sunt raportate.
Și mai dureros este că mai putin de 1% din femeile agresate intră în statisticile
oficiale, pentru că restul nu depun plângere împotriva agresorului.
Cadrul legislativ in Romania:


Legea nr. 217/2003, modificată cu Legea nr. 25/2012, stipulează că
"prevenirea și combaterea violenței în familie face parte din politica
integrată de ocrotire și sprijinire a familiei, dezvoltarea și consolidarea
solidarității familiale și reprezintă o importantă problemă de sănătate
publică și constituie, totodată, un obiectiv de interes național".



Legea arată că nimeni nu trebuie să suporte violențele și protejează
victimele, oferindu-le găzduire în centre speciale, numite adăposturi.

Semnalarea situațiilor de violență asupra copilului și violența în familie se
face la Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului


Pe 29 februarie 2016, Senatul României a aprobat Legea de ratificare
a Convenţiei de la Istanbul. Aceasta fusese semnată de România în iunie
2014. Conventia isi propune protejarea femeilor împotriva tuturor formelor
de violență și prevenirea, încriminarea și eliminarea violenței împotriva
femeilor și a violenței domestice; contribuția la eliminarea tuturor formelor
de discriminare împotriva femeilor, promovarea egalității între femei și
bărbați și emanciparea femeilor; protejarea și sprijinirea tuturor victimelor
violenței împotriva femeilor și a violenței domestic.

Violenţa de gen, în special asupra femeilor, costă România 10 miliarde
euro anual, adică 6% din PIB, în timp ce la nivelul UE se ridică la 1,7% din
PIB. România se situează pe locul şapte în topul european al cheltuielilor
cauzate de discriminare şi violenţă, întocmit de Institutul European pentru
Egalitate de Gen (IEEG), care estimează,că UE are costuri economice de
258 miliarde de euro anual pentru violenţa asupra femeilor. Valorile
anunţate iau în calcul cheltuielile din cauza pierderii productivităţii muncii
raportată la absenţele de la locul de muncă sau zilele în care victima a fost în
incapacitate de a realiza activităţi normale, precum şi banii pierduţi de angajat
şi angajator, cheltuielile cu sănătatea, actele de justiţie, cheltuielile de
asistenţă socială şi cheltuielile conexe, inclusiv acelea legate de consilierea
impactului emoţional şi psihologic.
In aceste conditii, CNSLR- FRATIA considera ca se impune ca fiind
deosebit de utilă continuarea demersurilor de implementare a campaniilor de
informare pe aceasta tema, pregătirea de specialisti pentru a furniza informaţiile
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