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1. Introducere  

Prezentul document corespunde raportului național privind România, parte a Livrabilului D2.2 

„Rapoarte și rezumate naționale” a proiectului Prevenirea și combaterea violenței domestice 

împotriva femeilor rome, cu acronimul PATTERN și numărul proiectului 881731 care a început la 1 

iunie 2020, pentru o durată de 24 de luni. 

PATTERN abordează prioritatea „REC-RDAP-GBV-AG-2019 - Propunere pentru prevenirea și 

combaterea tuturor formelor de violență împotriva copiilor, tinerilor și femeilor”. Obiectivul 

general al proiectului este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței domestice 

împotriva femeilor rome din Grecia, Bulgaria, Portugalia, Spania și România.  

Pentru a-și atinge obiectivul general, proiectul și-a stabilit următoarele obiective mai specifice:  

− Creșterea accesului la cunoștințe / date despre fenomenul violenței domestice 

împotriva femeilor rome. 

− Dezvoltarea protocoalelor în cazuri de violență domestică pentru femeile rome, care 

să permită profesioniștilor să răspundă la violența domestică în mod cuprinzător. 

− Consolidarea abilităților a cel puțin 350 de mediatori interculturali romi și 

profesioniști din centrele comunitare / alte servicii comunitare locale privind violența 

domestică împotriva femeilor rome. 

− Îmbunătățirea abilităților a cel puțin 100-150 de femei rome cu privire la modul de 

recunoaștere și raportare a violenței domestice și de a acționa ca lideri ai schimbării 

în comunitățile lor. 

− Creșterea gradului de conștientizare în comunitățile de romi pentru construirea unor 

relații sănătoase și egalitare.  

Formularul D2.2 face parte din PATTERN WP2 „Cercetarea violenței domestice în comunitățile de 

romi cu implicarea femeilor de etnie romă”, care are ca obiectiv creșterea accesului la cunoștințe / 

date despre fenomenul violenței domestice împotriva femeilor de etnie romă. 
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Acest raport are următoarea structură: în secțiunea 2, este stabilit cadrul național (pe scurt) 

privind violența domestică în comunitățile de romi; în secțiunea 3, este detaliată metodologia 

adoptată în teren; secțiunea 4 este dedicată caracterizării participanților la interviuri; secțiunea 5 

prezintă principalele constatări ale interviurilor; în cele din urmă secțiunea 6 rezumă concluziile 

cheie ale cercetării privind violența domestică împotriva femeilor rome din România. 
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2. Cadrul național (pe scurt) privind violența în familie în 

comunitățile de romi 

2.1 Legea și pol i t ica   

Pentru a înțelege mai bine contextul legilor românești care luptă împotriva violenței domestice, 

am dori să oferim textul Legii nr. 217 din 22 mai 2003 care a fost reeditată și publicată pe 

Monitorul Național la 15 octombrie 2020. 

Aici puteți găsi definițiile diferitelor tipuri de violență domestică și modul în care acestea 

funcționează. 

Articolul 3 

În sensul prezentei legi, violența în familie înseamnă orice inacțiune sau acțiune intenționată de 

violență fizică, sexuală, psihologică, economică, socială, spirituală sau cibernetică care are loc în 

mediul familial sau domestic sau între soți sau foști soți, precum și între parteneri actuali sau foști, 

indiferent dacă agresorul trăiește sau a trăit cu victima. 

 

Articolul 4 

1. Violența în familie va lua următoarele forme: 

a) violență verbală - abordarea printr-un limbaj ofensator, brutal, cum ar fi utilizarea insultelor, 

amenințărilor, cuvintelor și expresiilor degradante sau umilitoare; 

b) violența psihologică - impunerea voinței sau controlului personal, provocarea stărilor de 

tensiune și suferință mentală în orice mod și prin orice mijloace, prin amenințare verbală sau în 

orice alt mod, șantaj, violență demonstrativă împotriva obiectelor și animalelor, afișare ostentativă 

de arme, neglijare, controlul vieții personale, acte de gelozie, constrângere de orice fel, urmărire 

ilicită, supravegherea locuinței, locului de muncă sau a altor locuri frecventate de victimă, 

efectuarea de apeluri telefonice sau alte comunicări prin intermediul transmiterii la distanță, care 

prin frecvență, conținut sau atunci când sunt emise creează temeri, precum și alte acțiuni cu efect 

similar.  

c) violență fizică - vătămare corporală prin lovire, împingere, trântire, tragere de păr, înjunghiere, 

tăiere, ardere, sugrumare, mușcătură, sub orice formă și de orice intensitate, inclusiv deghizată ca 

urmare a accidentelor, prin otrăvire, intoxicație, ca precum și alte acțiuni cu efect similar, 
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supunere la efort fizic epuizant sau la activități cu un risc ridicat de viață sau sănătate și integritate 

corporală, altele decât cele menționate la litera e; 

d) violență sexuală - agresiune sexuală, impunerea de acte degradante, hărțuire, intimidare, 

manipulare, brutalitate pentru a menține relații sexuale forțate, viol marital; 

e) violența economică - interzicerea activității profesionale, lipsirea mijloacelor economice, inclusiv 

lipsa mijloacelor primare de subzistență, cum ar fi hrana, medicamentele, necesitățile de bază, 

actul furtului intenționat al bunurilor unei persoane, interzicerea dreptului de a deține, de a folosi 

și dispune de bunurile comune, controlul nedrept al bunurilor și resurselor comune, refuzul de a 

susține familia, impunerea unei munci grele, și în detrimentul sănătății, inclusiv a unui membru 

minor al familiei, și alte acțiuni cu efect similar; 

f) violență socială - impunerea izolării familiei, comunității și prietenilor, interzicerea frecventării 

școlii sau serviciului, interzicerea / limitarea dezvoltării profesionale, impunerea izolării, inclusiv în 

locuința comună, privarea de acces la spațiul de locuit, deposedarea documentelor de identitate, 

privarea intenționată de acces la informații, precum și alte acțiuni cu efect similar; 

g) violența spirituală - subestimarea sau diminuarea importanței satisfacerii nevoilor moral-

spirituale prin interzicerea, limitarea, ridiculizarea, penalizarea aspirațiilor membrilor familiei, 

accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice sau religioase, interzicerea dreptului de a vorbi în 

limba maternă și învățarea copiilor să vorbească limba lor maternă, asigurând respectarea 

credințelor și practicilor spirituale și religioase inacceptabile, precum și a altor acțiuni cu efecte 

similare sau repercusiuni similare; 

h) violență cibernetică - hărțuire online, mesaje online care incită la ură bazată pe gen, hărțuire 

online, amenințări online, publicarea neconsensuală a informațiilor și a conținutului grafic intim, 

accesul ilegal la interceptarea comunicațiilor și a datelor private și orice altă formă de utilizare 

abuzivă a informațiilor și tehnologii de comunicații prin computere, smartphone-uri sau alte 

dispozitive similare care utilizează telecomunicațiile sau se pot conecta la Internet și pot transmite 

și utiliza platforme sociale sau de e-mail pentru a rușina, umili, speria, amenința, reduce la tăcere 

victima (2) În nicio formă și în niciun caz nu pot fi considerate obiceiurile, cultura, religia, tradiția și 

onoarea justificări pentru orice fel de acte de violență definite în această lege.  

 

Articolul 5 

(1) În sensul prezentei legi, un membru al familiei înseamnă: 

a) ascendenții și descendenții, frații și surorile, soții și copiii acestora, precum și persoanele care 

devin rude prin adopție, potrivit legii; 

b) soț și / sau fost soț; frați, părinți și copii ai altor relații ale soțului sau fostului soț; 
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c) persoanele care au stabilit relații similare cu cele dintre soți sau între părinți și copii, actuali sau 

foști parteneri, indiferent dacă au locuit sau nu cu agresorul, ascendenții și descendenții 

partenerului, precum și frații lor; 

d) tutorele sau altă persoană care exercită de fapt sau de drept drepturile față de persoana 

copilului; 

e) reprezentantul legal sau altă persoană care are grijă de persoana cu boli mintale, cu dizabilități 

intelectuale sau cu dizabilități fizice, cu excepția celor care îndeplinesc aceste atribuții în 

exercitarea sarcinilor profesionale. (2) În sensul prezentei legi, victimă înseamnă persoana fizică 

care este supusă uneia sau mai multor forme de violență prevăzute la art. 4, inclusiv copii martori 

la aceste forme de violență. 

 

Vom vedea în paginile următoare câte dintre tipurile de violență domestică pot fi recunoscute de 

femeile cu care am vorbit și cum văd ele ieșirea din situațiile abuzive. 

2.2 Stat ist ic i  ș i  rezultate ale cercetăr i i  

Creșterea numărului de cazuri de violență domestică de la începutul anului 2020 este un semnal 

de alarmă cu privire la reapariția fenomenului violenței domestice în țara noastră și cu privire la 

modul în care aceste acte afectează direct siguranța și adesea chiar și viața femeilor și a altor 

membri al familiei. 

 

Astfel, în ceea ce privește numărul de cazuri de violență domestică înregistrate și centralizate de 

ANES ( (Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati) pe baza rapoartelor 

transmise de Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), instituțiile 

subordonate consiliilor județene și consiliilor locale din sectoarele Bucureștiului, numărul de 

victimele care au beneficiat de servicii sociale specializate în ultimii ani este după cum urmează: 

2017 - 13.201 persoane, 2018 -13.182 persoane, primul semestru al anului 2019 - 6.731 persoane. 

Fapte penale sesizate: - 2017 -36.245, 2018- 38.445, 2019 (7 luni) - 23.830. 

 

Ordinele de protecție (OP) (valabile până la 6 luni) emise - 2017- 2.894, 2018- 3.775, 2019 (7 luni) - 

4.166. Infracțiuni de nerespectare a PO - 2017: 1.011; 2018: 1.424; 2019 (5 luni): 766. 

Ordinele de protecție provizorii (OPP) (valabile 5 zile) emise: 2019 - 7.986, 2.958 fiind transformate 

în ordine de protecție. Infracțiuni de nerespectare a OPP - 2.019 (5 luni): 236. Între 1 ianuarie și 31 

iulie 2020, la linia telefonică cu nr. 0800.500.333 pentru victimele violenței domestice, 

discriminării pe motive de sex și trafic de persoane, în cadrul ANES, au fost primite un număr de 
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1.977 apeluri. Din totalul de 1.977 de apeluri primite în iulie 2020: 1.607 au fost apeluri cu 

răspund, 253 au fost apeluri scurte și 117 apeluri pierdute (efectuarea unui alt apel, apel 

întrerupt). 

 

Din cele 1.607 apeluri cu răspuns, 829 au fost apeluri în domeniul violenței domestice. Informațiile 

solicitate de către apelanți includ: 

• scopul liniei 

• amplasarea centrelor pentru victimele violenței domestice existente în anumite zone teritoriale 

• tipuri de informații furnizate victimelor 

• informații despre adăposturi pentru victimele violenței domestice 

• rudele apelanților 

• servicii oferite acestor victime în timpul pandemiei COVID-19 

 

 

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost raportate (inclusiv în cazul revenirii 

apelantului), în cazurile de violență domestică și pentru situațiile în care recurenta și-a exprimat 

dorința de a furniza detalii în acest sens, următoarele date au a rezultat: 

• 345 acte de violență verbală 

• 460 de acte de violență psihologică 

• 465 acte de violență fizică 

• 16 violențe sexuale 

• 8 violențe economice 

• 25 de violențe sociale  

 

  

În cazul unui apel, de obicei sunt raportate mai multe tipuri de violență. 

 

De asemenea, pentru apelurile în care au fost semnalate acte de violență domestică, conform 

acordului exprimat de persoanele care au sesizat actele de violență domestică / trafic de 

persoane, au fost întreprinse 17 măsuri către autoritățile competente. 

 

Respondentul care a participat la studiul nostru nu a sunat la poliție și nici nu a avut niciun conflict 

major în anul curent. 
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100% consideră că violența împotriva femeilor este o infracțiune și ar trebui pedepsită. Din nou 

100% consideră că violența domestică este o problemă reală în țara noastră. 

 

80% consideră că femeile nu trebuie învinovățite pentru că au început sau au provocat un act 

violent asupra lor. Și 20% consideră că femeile ar putea fi vinovate. 

 

Aproximativ 60% au informații despre organizațiile și instituțiile care există pentru a ajuta 

victimele violenței domestice, dar aproape 90% nu au folosit niciodată aceste informații pentru a 

ajuta pe cineva care are nevoie. 

 

Toți respondenții au fost de acord că televizorul sau navigarea pe internet îi ajută în prezent să fie 

mai bine informați cu privire la soluțiile pe care le au pentru a scăpa de situațiile lor abuzive 

actuale. 

 

2.3 Specif icu l vio lențe i domest ice în comunităț i le de romi  

Elementele cheie ale comunităților de romi: 

Organizare socială1 

 

• Romii nu sunt un grup social omogen. Există diferite comunități de romi, grupate pe criterii 

socio-profesionale și lingvistice. Familia este nucleul tradițional. Grupurile care alcătuiesc o 

comunitate sunt alcătuite din mai multe familii, diferențiate pe baza criteriilor de mai sus. 

• Există o diferențiere vizibilă între categoria comunităților de romi săraci, ai căror membri se află 

la capătul inferior al supraviețuirii, și comunitățile de romi bogați. 

• Cultura romilor este o cultură orală, dinamică și diversă, care se schimbă în timp și în loc. 

• Valoarea individului este văzută din perspectiva valorii familiei și a rolului pe care aceasta îl are în 

societate. Alegerile individuale sunt puternic influențate de normele sociale.  

 

1 Combaterea violentei domestice impotriva femeilor Rome: prevenire, depistare, recomandari de interventie, 

elaborate de Fundatia SURT, 2012. 
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• În timp ce respectarea regulilor este recompensată cu recunoaștere socială, încălcarea este 

aspru pedepsită. 

• Tot ce ține de interesele personale este subordonat deciziilor familiale, iar viitorul comunității 

este mai important decât orice proiect de viață al unei persoane. 

 

“Valoarea individului este privita din perspectiva valorii familiei si rolul pe care il joacă în 

societate. Alegerile personale sunt puternic influențate de normele sociale.” ( Fundacio 

Surt,Combaterea violentei domestice impotriva femeilor rome: prevenire, depistare, recomandari 

de interventie, pag 10, 2012). 

 

• Autonomia, inițiativa personală și independența nu sunt încurajate. În schimb, fidelitatea și 

respectul față de tradiție sunt comportamente populare care permit indivizilor să fie recunoscuți 

ca parte a comunității. 

• Probleme reale ale comunităților de romi, cu repercusiuni asupra întregii societăți: sărăcie, 

excludere socială, încălcarea drepturilor omului, lipsa documentelor de identitate, lipsa accesului 

la servicii medicale, nivel scăzut de angajare, discriminare multiplă, segregare socială și spațială a 

Romi.  

“Romii sunt definiți fie prin stereotipuri negative, derivate din judecata selectivă de-a lungul 

secolelor de excluziune socială și rasism instituționalizat sau printr-un stereotip pozitiv 

derivat din viziunea romantică asupra literaturii și culturii populare.” ( Consiliul Europei – 

Setul de instrumente pentru a lupta impotriva Anti-Gypsysmului, pag 15, 2014) 

 

Sistemul patriarhal în comunitățile de romi și în familie ca instituție socială 

 

 • În cadrul comunităților de romi, sistemul patriarhal este puternic și are un rol important în 

crearea identităților sociale și individuale. 

 • Identitățile romilor sunt corelate cu rolurile tradiționale de gen. Rezultatul este definirea 

rolurilor sociale de gen, care sunt deosebit de limitate și restricționate pentru femei. 

 • Familia este instituția centrală a comunităților de romi. Identitățile sunt dezvoltate în jurul 

acestei instituții și sunt definite rolurile. 

 • Familia de romi este definită ca o familie extinsă, ca o rețea și nu ca o familie cu un nucleu. 

Familia nu este doar o alianță între două persoane, ci o alianță între două familii aparținând 

aceleiași comunități. Alianțele au un caracter endogam, deoarece sunt făcute în cadrul aceluiași 
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grup. În comunitățile tradiționale, alianțele dintre familiile aparținând diferitelor grupuri nu sunt 

acceptate. 

 • Familia de etnie romă este un loc de apartenență, de autoconservare și de protecție. Dar familia 

este, de asemenea, un loc în care există un control social puternic care limitează libertatea și 

autonomia femeilor. Păstrarea prestigiului familiei este o datorie capitală. 

 • Familia este instituția în care valorile culturale sunt păstrate și transmise din generație în 

generație, în special cu ajutorul femeilor ca principală îngrijitoare și educatoare. 

 • Familia exercită un puternic control social asupra femeii pentru a se asigura că răspunde la rolul 

social atribuit. 

• Căsătoriile sunt stabilite de familii, tinerii neavând un cuvânt de spus în alegerea unui partener. 

Căsătoriile „nedocumentate” predomină și la o vârstă fragedă (uneori chiar 12-13 ani). 
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• Persistența gândirii și practicilor patriarhale care susțin distincția rigidă între privat (domeniul 

feminin) și public (domeniul masculin), ca urmare a faptului că, chiar dacă femeile asigură și muncă 

generatoare de venituri, continuă să joace un rol predominant treburile casnice și îngrijirea 

copiilor. 

 • Asimilarea masculinității cu autoritate și superioritate; asimilarea feminității cu maternitatea, 

sensibilitatea, fragilitatea care ar trebui să determine performanța lor mai scăzută în societate în 

comparație cu bărbații. 

 

Femeile rome 

 

 • Femeile rome sunt un grup eterogen. Ele răspund la o varietate de situații, nevoi și stiluri de 

viață. 

• Identitatea femeilor rome se bazează pe intersecția mai multor tipuri de discriminare. Femeile 

rome suferă discriminări atât în cadrul comunității, deoarece sunt femei din sistemul patriarhal, 

cât și din afara acestuia, deoarece fac parte dintr-un grup etnic stigmatizat și exclus social. 

• Aspecte precum supunerea la autoritatea masculină, virginitatea înainte de căsătorie, fidelitatea, 

maternitatea și diviziunea sexuală a muncii sunt importante în stabilirea identității femeilor rome. 

 • Femeile rome nu sunt autonome și reprezintă onoarea familiilor lor. Orice decizie luată de o 

femeie reprezintă și implică întreaga ei familie. Toate deciziile trebuie aprobate de comunitate și 

trebuie să respecte normele sociale stabilite legate de gen. 

• Femeile rome trebuie să garanteze onoarea familiei prin îndeplinirea așteptărilor sociale. Dacă, 

din orice motiv, onoarea familiei este pusă la îndoială, este foarte probabil ca femeia să fie 

responsabilă. 

• Femeile rome reprezintă în unele comunități bunuri și nu oameni. Sunt monede pentru creșterea 

prestigiului unei familii în comunitate. 

 

“In familiile de Romi femeia ocupa locul cel mai important. Femeile sunt în prima linie, și sunt 

primele care strigă pentru a-și proteja familia și copiii. Aceasta este structura familiei Romani și dacă 

lipsește o parte, din orice motiv, amenință forța de cimentare care o ține împreună.” (European 

Roma Rights Center - ROMANI WOMEN IN ROMANI AND MAJORITY SOCIETIES, 2000). 
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3. Metodologie 

Această perioadă a fost și este una plină de provocări pe care nu le-am mai întâmpinat până acum. 
Pandemia, care a izbucnit la începutul anului 2020, a schimbat viața majorității și toată lumea a fost 
nevoită să găsească noi modalități de adaptare, în conformitate cu noile condiții care există la nivel 
mondial. Restricțiile datorate carantinei generale sau parțiale au adus, de asemenea, o schimbare a 
modului în care lucrăm pe teren și a modului în care interacționăm și comunicăm. 

 

Interviurile pe care le-am realizat, având un subiect atât de personal și sensibil, trebuiau să aibă loc 
în condiții speciale de confidențialitate și securitate. Ne-am dorit cu adevărat ca aceste interviuri să 
se desfășoare față în față și să le oferim respondenților tot confortul pentru a obține rezultate 
maxime. 

 

38 de interviuri din cele 40 au avut loc față în față și au avut loc la sediul nostru din cartierul 
Ferentari. Mediatorul nostru comunitar a fost prezent la interviu. Am ales această opțiune astfel 
încât femeile să se simtă în siguranță și deschise către o persoană în care au încredere și pe care o 
cunosc deja. Doi respondenți au ales să răspundă prin telefon. 

 

Interviurile au fost programate în avans și ne-am asigurat că sunt respectate măsurile de siguranță 
impuse de autorități. 

 

Am urmat metodologia convenită împreună cu partenerii noștri în acest proiect și am respectat, de 
asemenea, structura de interviu propusă. 

 

Mediatorii au fost instruiți în prealabil și au fost instruiți cu privire la proiect, ce dorim să realizăm și 
cum să pună întrebări. 

 

Fiecare persoană intervievată a semnat anterior acordul GDPR. 
 

Ședințele au fost înregistrate, cu acordul semnat al respondenților. Acestea au avut loc într-un cadru 
intim și relaxat, într-o formulă unu-la-unu. 

 

Provocarea noastră nu a fost să găsim oameni care să ne răspundă. Doamnele din comunitate erau 
dornice să vorbească despre experiențele lor personale sau despre cele la care fuseseră martore. 

 

Principala noastră provocare a fost legată de restricțiile impuse de autorități, care ne-au limitat 
foarte mult capacitatea de a călători și de a interacționa. Datorită faptului că avem propriul sediu, 
și în perioada în care am făcut interviurile carantina a fost una parțială și nu totală, am reușit să 
depășim aceste probleme și să finalizăm provocarea, exact așa cum ne-am propus. 
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O altă dificultate întâmpinată în acest proces a fost de a convinge doamnele să urmeze măsurile de 
siguranță, multe dintre ele necrezând în existența reală a corona-virusului și fiind foarte indignate 
că trebuie să poarte o mască sau să își dezinfecteze mâinile frecvent. Le-am explicat importanța 
respectării acestor măsuri și mai ales care sunt consecințele nerespectării lor. 

 

A fost dificilă programarea interviurilor, nu pentru că doamnele nu doreau să participe, ci pentru că 
școlile sunt închise și nu aveau cu cine să lase copiii. Le-am oferit posibilitatea de a veni cu copiii și 
colegii lor, consilierii educaționali au avut grijă de ei în timpul interviului. 

 

O provocare a fost adaptarea întrebărilor pentru a fi înțelese de toate, fără a schimba sensul original 
și fără a pierde din vedere esența acestei cercetări și scopul ei. 

 

Am reușit să facem asta lucrând cu mediatorii noștri comunitari care au explicat și tradus întrebările 
în cuvinte mai simple, care ar putea fi înțelese de toate doamnele care au răspuns. 

 

Interviurile înregistrate au fost centralizate și, pe măsură ce le-am primit, au fost transcrise și 
analizate. 

 

Interviurile au durat în medie 15 minute, în funcție de experiențele personale și de dorința femeilor 
de a le împărtăși (cu mai multe sau mai puține detalii). 
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4. Caracterizarea participantelor la interviuri 

 

Echipa românească a realizat 40 de interviuri - 38 dintre ele față în față și 2 dintre ele la telefon (a 

fost alegerea respondentelor). 

Am încercat să găsim femei rome din scenarii și medii diferite. Vârsta variază de la 20 de ani până 

la 70 de ani. 

Am încercat să găsim, de asemenea, femei rome cu studii diferite - începând cu doar două clase 

terminate, până la nivel universitar. Majoritatea au terminat 8 clase - așa că au părăsit școala în 

jurul vârstei de 16 ani - pentru a se căsători. Aproximativ 10% s-au întors la școală și au terminat 

10 clase sau 12 clase (în funcție de program) în cadrul programului școlar „A doua șansă”. Ceea ce 

este foarte interesant este că cei cu studii universitare au simțit nevoia să „dea înapoi” comunității 

și s-au întors să ajute și să lucreze în cadrul comunității. 

Nu s-au simțit foarte confortabil răspunzând la întrebările despre educația lor. În majoritatea 

interviurilor am putut simți un fel de ezitare și rușine. Majoritatea au încercat să explice de ce au 

trebuit să renunțe la școală. Motivul principal a fost acela că familia lor a decis că ar trebui să se 

căsătorească, astfel încât întemeierea unei noi familii nu s-a potrivit prea bine cu continuarea 

studiilor. 

Una dintre respondente a spus că părinții ei s-au despărțit și că a trebuit să renunțe la școală 

pentru a avea grijă de frații ei mai mici, deoarece mama ei a plecat și tatăl ei a trebuit să lucreze 

pentru a-i întreține. 

90% au întâmpinat probleme la înțelegerea întrebărilor la început (cu explicații) și nu au putut să 

dea exemple adecvate sau să aducă argumente pentru a-și susține afirmațiile. 

Peste 80% dintre ele sunt gospodine și ocupația lor principală este să aibă grijă de casă și de copii. 

Ele consideră că este normal și cred că cel mai important lucru de făcut în viață este să ai grijă de 

copiii tăi și să te asiguri că sunt foarte bine îngrijiți. 
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Ce a fost comun tuturor participantelor a fost că toate consideră că violența domestică este o 

problemă în țara noastră și că informațiile pe care le au sau le pot obține despre alternativele pe 

care o femeie abuzată le are pentru a scăpa de agresorul ei - sunt inutile, deoarece autoritățile „nu 

le iau în serios ”. 

Am avut o singură femeie care nu a fost niciodată căsătorită, restul erau fie văduve, căsătorite sau 

conviețuitoare sau divorțate (și coabitante). Deoarece un procent foarte mic dintre acestea 

lucrează, majoritatea femeilor depind de soțul lor pentru a furniza alimente și pentru a plăti 

facturile. 

60% locuiesc în apartamente cu o cameră în cartiere mixte, chiar dacă locuiesc cu mai mult de 4 

persoane în casă. Restul 40% locuiesc în case. Toți locuiesc în cartiere mixte. 

Opiniile despre împrejurimile lor sunt foarte diferite - chiar opuse, am putea adăuga. Unele dintre 

ele consideră că oamenii care locuiesc în acea zonă sunt foarte prietenoși și calmi și fără apetență 

pentru violență, iar unele dintre ele consideră că strada lor este foarte periculoasă și preferă să nu 

meargă niciodată singure noaptea în acele zone. Niciuna dintre ele nu a petrecut prea mult timp 

descriind împrejurimile și au fost destul de rapide în alegerea cuvintelor și dornice să treacă la 

următoarea întrebare. 

Vârsta medie pentru a se căsători a fost de 13-15 ani și legal la 18 ani. Dar începând cu vârsta de 

13-15 ani, acestea au fost date soților de familie. Majoritatea au copii (cel puțin unul), iar cele care 

au peste 35 de ani au deja nepoți. 

Aproximativ 80% dintre respondente au declarat că soțul lor este rom, restul 20% au declarat că 

este nerom. 

A fost foarte interesant să observăm că femeile cu medii atât de diferite și statut social diferit au 

împărtășit opinii comune cu privire la definirea violenței domestice și că toate au avut curajul să 

vorbească despre aceasta. Unele dintre ele au declarat în mod deschis că sunt ele însele astfel de 

victime, unele au spus că și acum au încă probleme cu soții și suferă de violență în familie, dar 

fiecare dintre ele este de acord că violența în familie este o problemă reală și nu mai trebuie 

ignorată. 
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5. Constatări  

5.1 Percepț i i le femeilor  rome despre  violența domest ică  

 

Violența a luat atât de multe forme și are atât de multe nume în ultimele decenii și se pare că 

pe măsură ce societatea evoluează, formele de violență se răspândesc și găsesc noi modalități de 

dezvoltare. 

Chiar dacă comportamentul violent poate fi găsit de la începutul timpului, acum formele de 

violență pot fi găsite în fiecare aspect al vieții noastre. 

De fapt, tipurile de violență nu s-au schimbat atât de mult, dar percepția noastră despre 

violență s-a schimbat foarte mult. Până cu câțiva ani în urmă, dacă cineva ar fi întrebat o femeie 

dacă soțul ei a abuzat-o, ea s-ar fi gândit doar la bătaie ca o formă de violență, chiar dacă alte 

forme sunt chiar mai periculoase decât lovirea reală a unei persoane. 

Din cercetările noastre, am constatat că 100% dintre respondente au reușit să identifice cel 

puțin trei tipuri majore de violență domestică. 

În zilele noastre, femeile pot identifica mai multe tipuri de violență și au, de asemenea, mai 

multe modalități de a găsi adăpost și de a scăpa de agresor, independent de forma de agresiune la 

care ne referim. 

Când au fost întrebate despre ce cred că este violența domestică, toate, fără excepție, au 

răspuns că bătăile și insultele sunt cu siguranță cele mai frecvente semne ale violenței domestice 

și ale comportamentului violent. 

Niciuna dintre respondente nu a considerat că tipul de violență financiară se numără printre 

actele de violență descrise de ele. Ele au văzut doar violență - violență fizică, violență verbală și 

violență psihologică. Nici violența sexuală nu a apărut în răspunsurile lor. 
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Toate femeile cred că violența domestică este o problemă reală și mare în țara noastră. 

Motivele pentru care cred asta sunt destul de diverse. Aproximativ 30% consideră că autoritățile 

sunt responsabile pentru acest lucru, deoarece nu iau în considerare romii și nu răspund nevoilor 

lor. 

Restul de 70% consideră că persoanele responsabile din spatele actelor de violență domestică 

sunt bărbații și considerațiile generale despre femei. Au spus că bărbații se consideră „zei” și au 

puterea supremă asupra unei femei. Ei decid tot ce se întâmplă în viața femeii, iar femeia nu are 

dreptul să răspundă. Singura ei soluție este să-și țină capul în jos pentru a evita confruntarea. 

Din nou, toate cele 40 de respondente au fost de acord cu faptul că femeile sunt cele care vor 

suferi cel mai mult. Printre motivele acestui fapt se numără faptul că femeile sunt mai sensibile 

decât bărbații și că trebuie să se sacrifice pentru copiii lor. 

Principalele motive ale violenței, descoperite de respondentele noastre sunt băutura, lipsa 

banilor și gelozia. De fapt gelozia este cel mai menționat cuvânt din toate răspunsurile. Femeile 

rome consideră că bărbații romi sunt foarte geloși, iar aceasta este o trăsătură distinctă pentru ei. 

Chiar dacă 80% dintre ele consideră că nicio femeie nu este responsabilă pentru a fi sursa sau 

motivul comportamentului violent al bărbaților, 20% consideră că există unele femei care „o cer”. 

Când li s-a cerut să dea un exemplu pentru a ilustra spusele lor, ele au spus că unele soții provoacă 

soții și „caută lupte” atunci când soțul este obosit sau a băut ceva. Altele consideră că femeile sunt 

responsabile pentru că decid să suporte violența și păstreze tăcerea. 

Când au fost întrebate de ce cred că femeile suportă toate aceste tipuri de violență domestică, 

au găsit mai multe motive pentru aceasta. Majoritatea respondentelor au spus că femeile rome nu 

au alt loc unde să meargă. Cele mai multe dintre ele nu au locuri de muncă și nu au casă proprie și, 

pentru că au acces limitat la educație, nu pot plăti propria casă și nu pot sprijini copiii. 

Toți consideră că violența împotriva femeilor este o infracțiune gravă și ar trebui pedepsită 

prin lege. Dar când vine vorba de a explica de ce este o infracțiune - 90% nu au putut oferi o 

explicație și au spus doar că nu este normal ca o femeie să fie bătută și abuzată. 
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10% au răspuns că violența împotriva femeilor este o infracțiune, deoarece toți avem drepturi 

egale și ar trebui tratată ca o infracțiune gravă. 

Toate femeile rome care au participat la studiul nostru au spus că nu există niciodată o 

justificare pentru un act de violență împotriva femeilor. Au spus că oamenii ar trebui să poată 

vorbi despre lucruri și, dacă decid că relația nu mai funcționează, ar trebui să meargă pe căile lor 

separate și să nu folosească niciodată violența pentru a soluționa conflictele din interiorul familiei. 

Când am fost întrebați de ce unele femei rome decid să tacă despre situațiile din casele lor și 

aleg să sufere în tăcere, avem câteva răspunsuri diferite care ne-au ajutat să avem o imagine 

completă despre situația din comunitățile de romi. 

Toate au fost de acord că frica este motivul principal al tăcerii lor. Le este frică pentru că nu au 

alt loc unde să meargă. Le este teamă pentru că autoritățile nu le iau în serios și au existat unele 

cazuri în care victima a fost trimisă acasă de Poliție, să aștepte un ordin judecătoresc și a trebuit să 

înfrunte furia agresorului, iar unele dintre cazuri s-au încheiat tragic pentru femeile implicate. 

Majoritatea oamenilor spun că comunitatea de romi este una foarte închisă și că este condusă 

după propriile reguli. Femeile ne-au explicat că a spune cu voce tare că ești o victimă a violenței în 

familie înseamnă să aduci rușine și vina asupra ta din partea comunității. Așadar, multe dintre 

femeile de etnie romă decid să păstreze tăcerea, deoarece nu vor să aducă rușine familiilor lor și 

să fie excluse din comunitate. 

Un alt motiv este că nu au unde să meargă și să înceapă o nouă viață pentru ei și copiii lor. 

Familiile lor nu i-ar lua înapoi și majoritatea dintre ei nu știu nimic în afară de îngrijirea casei și a 

copiilor. Ele respectă regulile societăților antice în care femeia trebuia să sufere și să tacă pentru a 

asigura o viață bună copiilor lor, astfel încât să nu crească fără un tată. Ele consideră că familia 

este cel mai important lucru și trebuie să sacrifice totul pentru a o menține unită. 

5.2 Gama de violențe domest ice care apar frecvent în famil i i le de romi  

Așa cum am spus mai devreme, percepția violenței domestice s-a schimbat mult în ultimele decenii 
și acum oamenii sunt capabili să identifice o gamă mai largă de manifestări ale violenței domestice, 
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cum ar fi violența fizică, violența psihologică, violența economică, violența verbală, violența sexuală 
etc. 

Majoritatea femeilor de etnie romă chiar și acum nu pot identifica întreaga gamă de manifestări ale 
violenței domestice, dar dacă li se explică, pot veni cu exemple care ilustrează diferitele tipuri de 
violență. 

Potrivit spuselor lor, există trei tipuri de violență care apar cel mai mult: aceasta ar fi în ordinea pe 
care au identificat-o - violența verbală, violența fizică și violența psihologică. 

Toate participantele au declarat că știu cazuri de violență care se întâmplă în comunitatea lor. 30% 
recunosc că au fost ele însele victime ale violenței domestice și 10% care sunt cu adevărat victime 
în timp ce vorbim. 

Violența fizică este cea mai vizibilă, iar respondentele au spus că bătaia este foarte frecventă în 
comunitățile de romi. 50% consideră că comunitățile de romi sunt mai violente decât cele care nu 
sunt formate din romi și că bărbații romi sunt mai violenți decât cei care nu sunt romi. Restul de 
50% consideră că manifestarea violenței este aceeași peste tot și că nu există diferențe. 

Agresiunea verbală este, de asemenea, recunoscută ca fiind foarte frecventă în familiile și 
comunitățile de romi. Toți respondenții au putut da exemple de scandaluri și insulte care se întâmplă 
zilnic în comunitatea lor sau în jurul acesteia. 

Violența economică este mai puțin prezentă în răspunsurile lor și majoritatea nu recunosc acest tip 
de violență ca fiind o problemă sau o infracțiune. Ele consideră că este normal ca o femeie să ii dea 
venitul ei soțului și o văd ca violență numai dacă cererea lui nu este onorată și el începe să o bată. 

Una dintre respondente a spus că toate femeile pe care le cunoaște - romi și neromi, toate au fost 
la un moment dat în viața lor, victime ale violenței domestice, dar nu o știau. 

Ceea ce a fost cu adevărat interesant a fost că, deși toate femeile au condamnat actele de violență 

împotriva altor femei, unele dintre ele (mai mult de 50%) au încercat să găsească un motiv și să-l 

scuze pe agresor. 

Putem spune că, în comunitățile de romi putem găsi întreaga gamă de violență domestică, dar 

femeile văd cu ușurință mai multe aspecte decât altele. Chiar dacă violența psihologică poate avea 
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un impact mai mare pe termen lung asupra vieții copiilor și pe cont propriu, ei consideră violența 

fizică ca fiind cea mai periculoasă. 

Unul dintre respondenții noștri ne-a spus că a trebuit să suporte violența psihologică de ani de zile. 

Stima de sine a scăzut la minimum și a fost îngrozită să plece acasă. 

A încercat să vorbească cu prietenii ei și cu familia, dar toți i-au spus că soțul ei este un om bun 

pentru că el nu o lovește niciodată, așa că ar trebui să fie mulțumită și recunoscătoare. 

Deci, chiar dacă trăim în societăți foarte moderne, unele lucruri nu s-au schimbat niciodată în 

interiorul comunităților și statutul femeilor este considerat în continuare inferior bărbaților. 

Violența sexuală este, de asemenea, o formă foarte subtilă de abuz pe care majoritatea femeilor 

rome nu o pot recunoaște ca un comportament violent. 30% dintre respondenții noștri au reușit să 

recunoască și să condamne abuzurile sexuale, dar majoritatea femeilor consideră acest lucru ca 

fiind normal, deoarece a fost o idee inoculată de familie și societate. 

Deci, mai este încă un drum lung de parcurs, dar primul pas a fost făcut, iar femeile au reușit să 

recunoască diferite tipuri de violență domestică și abuz și toate au fost de acord că violența 

domestică este o infracțiune gravă care necesită pedeapsă. 

 

5.3 Nivelul de cunoșt ințe pe care le posedă femeile rome în ceea ce 

pr ivește violența domest ică,  d reptur i le lor  ș i  cum să caute ajutor  

 

Pentru acest studiu am încercat să vorbim cu 40 de femei de etnie romă care provin din  medii 

diferite, au situații sociale diferite, nivel de educație și stare civilă diferite, pentru a obține 

informații care să ne ajute să înțelegem mai bine comunitățile de romi. Acesta este motivul 

pentru care am ales o gamă largă de vârstă - de la 20 până la 70 de ani. Avem respondenți atât 

cu nivel de clasa a II-a în educație cât și cu nivel universitar. 
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După cum a reieșit din interviuri și a fost evidențiat în secțiunea precedentă, femeile rome au 

cunoștințe profunde în legătură cu identificarea diferitelor tipuri de violență domestică. De 

asemenea, am observat  că în cadrul comunităților de romi se poate regăsi toată gama de 

violență domestică: violență verbală, violență fizică, violență psihologică, violență sexuală și 

violență economică. 

Toți respondenții au fost de acord că violența împotriva femeilor este o infracțiune gravă. 

Aceasta este o observație foarte bună și înseamnă că toate femeile, indiferent de nivelul lor 

de educație, înțeleg că violența împotriva femeilor este o infracțiune. Dezavantajul este că ele  

consideră că numai violența fizică este o infracțiune. Toate exemplele date de ele au fost 

legate de bătaie. 

Când au fost întrebate de ce cred că violența domestică este o infracțiune, doar 20% s-au 

referit la drepturile pe care le au femeile. Restul de 80% au spus că este o infracțiune pentru 

că „nu este normal” să lovești pe cineva. 

Întrebate cum se rezolvă un conflict în comunitatea lor, doar 20% au spus că poliția vine și îl 

oprește pe agresor. 50% au spus că nu știu cum este rezolvat un conflict, iar 30% au spus că 

conflictul nu este rezolvat cu adevărat, deoarece este doar un episod care se va repeta mâine 

sau în zilele următoare. 

Toți respondenții au fost de acord că în zilele noastre, odată cu programele TV și cu accesul la 

internet, lucrurile s-au schimbat în bine și femeile au șanse mai mari de a avea informații 

despre drepturile lor și despre modul în care pot obține ajutor chiar și în cazul în care sunt 

abuzate. 

Chiar dacă accesul la informații ar trebui să fie la îndemână, unele dintre femeile din 

comunitățile de romi nu au acces la televiziune sau internet, deoarece soții lor „nu permit 

acest lucru, pentru că spun că s-ar putea să găsească un alt bărbat și să plece ”- asta ne-a spus 

unul dintre respondenți. 

Toți sunt conștienți de faptul că femeile ar trebui să aibă drepturi și ar trebui să fie tratate la 

fel ca bărbații, dar nu cunosc exact legea și care sunt aceste drepturi.  
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70% au declarat că sunt bine informate cu privire la ceea ce ar trebui să facă în cazul unui 

episod de violență domestică, însă când au fost întrebate care sunt pașii, 90% dintre acetea  

au numit Poliția ca fiind singura autoritate care face față violenței domestice. 

Chiar și cele care știu că există unele organizații care le pot ajuta precum și o linie de asistență 

specială pentru femeile care sunt victime ale violenței domestice, au spus că aceste organizații 

nu le ajută pentru că „cer prea multe hârtii ceea ce face femeia să renunțe și să se întoarcă 

acasă ”. 

O informație foarte interesantă pe care am aflat-o este că doar 10% au spus că au folosit 

informațiile pentru a ajuta pe cineva care are nevoie. Restul de 90% au spus că preferă să nu 

intervină în conflictele unei alte familii. 

Chiar dacă femeile rome își cunosc drepturile, nu au încredere că autoritățile vor oferi 

asistență atunci când vor avea nevoie de ea. Dacă nu sunt sigure de rezultatul acțiunilor lor, 

aleg să tacă și să sufere pentru că le este teamă că, dacă nu vor găsi o modalitate de a pleca și 

de a se întreține pe ele și pe copiii lor, vor trebui să se întoarcă la agresor iar situația va fi chiar 

mai rea decât înainte. 

„Unde ar trebui să meargă? Ce se întâmplă dacă merg și cer ajutor ?! Nimănui nu-i pasă de 

ele. Chiar și Poliția face asta. Până când nu sunt omorâte, nimănui nu îi  pasă de ele. După ce 

sunt ucise, vin și investighează. Așa este ”(B.G, 38 de ani).  

Doar 15% dintre respondenți au auzit despre existența mediatorilor interculturali și doar o 

singură persoană a spus că i-a văzut în acțiune. Restul de 85% au spus că nu au auzit niciodată 

de existența mediatorilor și nu au văzut pe nimeni venind să ajute la remedierea conflictelor 

din interiorul comunității.  

Când au fost întrebate ce vor sfătui să facă o prietenă care suferă de violență domestică, doar 

30% dintre respondenți au spus că o vor sfătui să meargă la autorități. Restul de 70% au spus 

că cel mai bun sfat pe care l-ar putea oferi este „să scape de relația toxică”, dar nu au putut să 

ofere sfaturi concrete cu privire la modul în care să facă asta. 
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„Da, știu ce ar trebui făcut! Dacă cineva vine la mine și îmi cere sfatul, i-aș spune: pleacă din 

relația respectivă și nu te mai uita niciodată înapoi, hai .. du-te ”(B.S., 29 de ani)  

Principala dificultate recunoscută de respondenți, care le împiedică pe femeile rome să 

primească ajutorul de care au nevoie, este lipsa de educație. Nu au cunoștințe pentru a 

utilizarea internetului sau a altor aplicații de pe telefonul mobil prin care să solicite ajutor. 

Când au fost întrebate dacă violența domestică încalcă drepturile femeilor, toate au fost de 

acord cu această afirmație, dar nu multe au fost capabile să dea un exemplu sau să explice de 

ce se întâmplă acest lucru. 

Femeile au spus că principalul lor obstacol în a-și găsi propria cale este că nu găsesc nicio 

înțelegere și asta pentru că trebuie să respecte regulile nescrise ale societății lor, în care 

femeia trebuie să tacă și să-și asculte orbește soțul. 

Deoarece majoritatea bărbaților nu acordă soțiilor permisiunea de a munci, nu au 

independență financiară și sunt total dependente de partenerul lor. 

5.4 Exper iențele femeilor  rome în ceea ce privește accesarea sau 

neaccesarea, servic i i lor  de spir j in  

 

Chiar dacă în zilele noastre există o mulțime de instituții care oferă asistență victimelor 

violenței domestice, cum ar fi Poliția, asistenții sociali, o mulțime de ONG-uri care lucrează 

non-stop și au ajutat într-adevăr o mulțime de femei să își construiască o viață nouă, 

majoritatea femeilor (70% dintre ele) cu care am vorbit au spus că nu au avut niciodată nevoie 

de vreun ajutor de la autorități și că nu au avut niciodată nevoie de aceste informații pentru a 

ajuta alte femei. 

Încrederea în Poliție este extrem de redusă în rândul femeilor intervievate, iar majoritatea 

dintre ele nu au exemple de bune practici în care Poliția a intervenit și a sancționat agresorul 

în conformitate cu așteptările victimelor. Potrivit interviurilor, femeile care sunt victime ale 

violenței domestice nu se adresează Poliției pentru a nu vătăma agresorul sau pentru a evita o 
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amendă care afectează întregul buget al familiei sau pentru a nu fi învinuite că au adus rușine 

familiei.  

În absența unor măsuri eficiente pentru intervenția poliției în situații de criză, asigurând 

siguranța imediată a victimelor, agresivitatea revine în locuința comună și violența împotriva 

partenerilor se intensifică. Femeile care sunt agresate își dezvoltă propriile mecanisme de 

supraviețuire în relația abuzivă și renunță la ajutorul  Poliției, fiind conștiente de lipsa 

măsurilor adecvate de intervenție din partea autorităților. Experiențele negative ale femeilor 

în legătură cu intervenția Poliției în ceea ce privește violența domestică trăită sau asistată, 

consolidează neîncrederea în autoritățile publice.  

Primul contact în caz de urgență cu privire la violența în familie este Poliția. Deoarece prima 

măsură pe care o poate lua Poliția este să acorde o amendă, majoritatea femeilor renunță și 

preferă să nu sune, pentru că ele sunt cele care vor trebui să plătească amenda iar asta poate 

provoca o și mai mare  violență. 

„Da, aveam nevoie de ajutor și am sunat la numărul de urgență. A venit Poliția și mi-au spus că 

ei nu au nicio putere ... și că trebuie să mă întorc acasă și să aștept o ordonanță 

judecătorească. Numai judecătorul poate da o asemenea ordonanță. Deci nu au făcut nimic ... 

și m-au trimis înapoi la el. Ar fi putut să mă omoare în noaptea aceea! Nimănui nu-i pasă! 

„(D.D. 41 de ani)  

Majoritatea respondenților au declarat că nu interacționează prea mult cu autoritățile, dar din 

ceea ce au auzit de la alții, nu s-a întâmplat cu adevărat nimic. 

Avem și un caz în care femeia a fost ajutată: 

„Am chemat una dintre acele ONG-uri care ajută mama și copilul și mi-am scos prietena de 

acolo. Da, au ajutat-o iar acum este în afara pericolului. ” (P.R, 42 de ani)  

Femeile au spus că atunci când Poliția vine să investigheze cazul, răspunsul pe care îl primesc 

de cele mai multe ori este „Asta faceți voi romii. Vă bateți și apoi vă împăcați.  Așa sunteți voi 
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”. Din cauza acestui răspuns și știind că data viitoare va fi la fel, femeile aleg să sufere în tăcere 

și să nu mai cheme Poliția. 

Majoritatea femeilor consideră că ar putea fi foarte util să ai mediatori în preajmă, dar chiar 

dacă sunt, ei nu pot interveni fără a li se cere în prealabil asta. 

10% dintre respondenți au considerat că ar fi mai util să se organizeze seminarii și ateliere în 

care oamenii să poată fi informați despre aspectele violenței domestice sau ateliere pentru a-i 

ajuta să prevină astfel de cazuri.  

Un alt aspect care stă în calea femeilor rome este faptul că nu își cunosc drepturile. De fiecare 

dată când există un scandal în familie și când femeia vrea să depună o plângere, agresorul îi 

spune victimei că autoritățile își vor lua copiii dacă îi va chema. Și din teama de a nu-și pierde 

copiii, femeia nu are încredere în autoritățile locale și din nou, agresorul este cel care „câștigă 

lupta”. 

Violența fizică este o modalitate de a arăta femeii, că soțul deține controlul și că „îi dă o 

lecție”.    

„Dacă ea ripostează și nu îl ascultă, el o lovește pe ea dar lovește și copiii pentru a o învăța să 

nu-l mai discrediteze vreodată. „(N.N. 41 de ani)  

Femeile de etnie romă, deoarece suferă tot felul de discriminări în timpul vieții, nu au 

încredere în nimeni și acest fapt îngreunează orice intervenție care să le convingă că ar putea 

primi ajutor dacă îl cer.  

„Ei (bărbații) le fac pe toate să fie dependente. Femeia crede tot ce spune soțul ei. El este ca 

un al doilea Dumnezeu pentru ea. Nu are educație, așa că știe doar ce îi spune el. „(G.M. 39 de 

ani) 

5.5 The ski l ls Roma women may lack in order to claim their  r ights  
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Lipsa educației este principala cauză care limitează accesul femeilor rome de la revendicarea 

drepturilor lor. 90% dintre respondenți au renunțat la școală înainte de a absolvi cele 12 clase 

obligatorii în România.  

Autoritățile consideră că femeile rome formează categoria cu cea mai mare rată a abandonului 

școlar din țara noastră și că principalul motiv al abandonului este tranziția de la copilărie la 

maturitate, marcată de schimbarea statutului femeilor rome. Majoritatea se căsătoresc la o vârstă 

foarte fragedă (între 12 și 16 ani) sau trebuie să renunțe la școală pentru a avea grijă de 

gospodărie din cauza unui părinte dispărut.  

Un alt obstacol este lipsa libertății personale. Cele mai multe dintre ele nu au voie să folosească 

internetul sau să iasă în public prea mult. Trebuie să poarte anumite haine și nu li se permite să 

iasă cu prietenii. Așadar, din aceste motive, au acces foarte limitat la informații.  

“Nu li se permite deloc să iasă afară. Trebuie să poarte acele fuste lungi și nu li se permite să 

poarte machiaj. Nu pot nici măcar să se oprească și să discute cu prietenii. Dacă bărbatul spune 

nu.. este nu. “ ( A.P. 24 de ani) 

Aceste aspecte cauzează o serie de dificultăți pentru ONG-uri care încearcă să organizeze ateliere 

și să informeze femeile despre drepturile lor, deoarece femeile nu au efectiv voie să vină la acele 

sesiuni.  

Un alt obstacol este că femeile rome nu sunt luate în serios de stat. Ele sunt discriminate chiar de 

instituții, de reprezentanții statului și de poliție, ceea ce face extrem de dificil procesul de a le 

câștiga încrederea.  

Discriminarea este însă a doua cea mai mare problemă a lor, în special atunci când face foarte 

dificil procesul de angajare. Se poate întâmpla ca femeile rome să nu aibă studiile necesare pentru 

anumite joburi, dar, simultan, e adevărat și faptul că majoritatea angajatorilor aleg să nu angajeze 

femei rome. Acest lucru este adesea inclus și precizat expres în anunțurile de job, care oferă 

muncă pentru femei, sub condiția să nu fie rome.  
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Lipsa libertății economice ține femeile rome prinse într-un cerc vicios, o veritabile cușcă, din care 

nu pot ieși pentru că nu pot munci pentru a-și câștiga existența.  

Încă un aspect care complică lucrurile este faptul că multe dintre ele nu au documentația oficială și 

actele de identitate ( carte de identitate, certificat de naștere) necesare, și asta face situația lor și 

mai dificilă, blocându-le orice ieșire dintr-o situație deja disperată. 

The Roma women have no real support from their community and families.  

“ Tinerele rome sunt învățate de mame să asculte de bărbați și să păstreze discreția despre 

toate problemele, să nu le împartă cu aceștia. Este considerat greșit și rușinos ca alții din 

exterior să afle ce se întâmplă în familie deoarece oamenii vor crede că nu trăiești o viață 

bună, iar acest lucru aduce rușine întregii familii.” ( R.P. 42 de ani) 

Pe măsură ce se ocupă de orice presupune îngrijirea familiei – muncă în casă, copii, situații 

domestice administrative – femeile dezvoltă un sentiment generalizat de vulnerabilitate: 

toate responsabilitățile sunt în sarcina lor. După ce copiii cresc și se căsătoresc (la vârste mult 

sub media populației majoritare), femeile rome nu își găsesc un scop sau o ocupație: unele 

continuă să își ajute copii și au grijă de nepoți, dar majoritatea sunt ținute departe de noile 

familii ale copiilor lor. 

Majoritatea femeilor rome nu au încredere în sine și dezvoltă probleme psihologice severe din 

această cauză, alături de un comportament puternic co-dependent.  

O altă problemă deosebită este accesul la servicii medicale și problemele medicale asociate. 

Aceste probleme sunt o consecință directă a lipsei de educație și a sărăciei, femeile neavând 

acces la sistemul medical sau informații despre cum poate fi acesta accesat. 

Majoritatea femeilor rome nu au fost vreodată la ginecolog sau la un control de rutină de 

orice fel, motiv pentru care adesea probleme de sănătate prevenibile dezvoltă complicații 

iremediabile.  
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Lipsa independenței în orice formă și lipsa oricărei forme de încredere fac foarte dificilă 

situația femeilor chiar și dacă ar fi să poată primi ajutor strict episodic.  

 

5.6 A l te constatăr i  semnif icat ive  

 

Unul dintre cele mai impresionante rezultate al acestui studiu a fost faptul că femeile rome 

consideră simultan că violența împotriva femeilor este o infracțiune și ceva greșit dar că femeile 

nu au de ales decât să accepte această situație, pentru a-și proteja copiii și familia.  

Comparând rezultatele și răspunsurile oferite cu unele obținute prin studii similare în urmă cu mai 

mult de un deceniu, am observat că, din păcate, rezultatele sunt aproape aceleași. Foarte puțin 

spre nimic s-a schimbat într-un sens pozitiv în situația femeilor rome în ultima decadă. 

În ciuda eforturilor cumulative a activiștilor și organizațiilor pentru drepturile femeilor, în 

comunitățile moderne, femeile rome sunt în continuare considerare inferioare bărbaților.  

Situația este semnificativ mai rea în zonele rurale. În București, organizații precum PCRM luptă 

zilnic pentru dreptul femeilor rome de a avea educația și sursele de informare necesare pentru a 

explora opțiuni.  

Peste 70% din femeile rome consideră că autoritățile de stat sunt responsabile pentru creșterea 

nivelului de violență în comunitate. Simultan, toate femeile rome consideră că nu există vreo 

soluție reală pentru rezolvarea violenței domestice din comunități. Peste 10% dintre respondenți 

nu consideră că divorțul este o opțiune validă, realizabilă, realistă.  

“Ar trebui să se așeze și să vorbească și să nu se mai încurce. Nu trebuie să se despartă. Ar 

trebui să se oprească cu prostiile și să aibă grijă de familie împreună”. (N.N. 41 de ani) 

6. Concluzii 
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Cu toate că întreg contextul social din România s-a schimbat destul de mult în ultimii 20 de ani, 

acest studiu arată, alături de o veritabilă radiografie a comunităților de romi, că de fapt lucrurile 

nu s-au schimbat în vreun fel pentru aceste femei. 

Poate părea de necrezut că în 2020 există persoane fără acces la internet sau care sunt complet 

lipsiți de priceperea necesară pentru a folosi un calculator sau un telefon, sau care chiar nu au voie 

să părăsească incinta reședinței lor sau să iasă cu prieteni. Aceste lucruri se întâmplă însă cu o 

frecvență șocantă, și nu doar în medii și comunități defavorizate izolate în mediul rural, ci chiar 

aici, în capitala României.  

Am fost surprinși plăcut de faptă că respondenții noștri puteau să identifice și să distingă între 

majoritatea tipurilor de violență domestică și că toți au considerat că violența împotriva femeilor 

este o infracțiune. În același timp, urmărim că încă nu consideră că ar putea avea o șansă sau un 

drept la o viață mai bună sau la schimbarea situației curente prin orice mijloace. 

Există o diviziune profundă între ce pot face și ce aleg să facă organizațiile non profit și instituțiile 

și ce se întâmplă realmente în comunitățile Roma. Nici unul dintre respondenți nu a putut numi 

vreun program sau activitate care să adreseze în vreun fel violența din comunități. Totodată, 

neîncrederea în lege, în protecția legii, în organele de poliție sau de cercetare penală, este 

generalizată în toate comunitățile intervievate.  

Peste 90% dintre femeile rome au ales să își păstreze probleme personale secrete și să sufere în 

tăcere. Motivul principal pentru acest comportament este frică. Le este teamă de agresor, de 

faptul că autoritățile nu le va da oferi încredere, le e frică de consecințele unei discuții cu orice 

persoană despre problemele pe care le au, și de ineficiența cu care aceste probleme ar putea fi 

rezolvate, de însăși consecința negativă a încercării, în ciuda intimidărilor, de a depăși limitele lor 

situaționale fără să obțină nici măcar o soluție temporară.  

E suficientă o experiență negativă cu poliția sau organele instituțiilor publice pentru a evita orice 

alt contact subsecvent. Consecința pentru acest comportament este clară și e perpetuu suportată 

exclusiv de femeia romă.  

Temerea că familia ei va înceta comunicarea de orice fel și nu o va sprijini financiar, frica de 

autorități care îi pot lua copii ș da în plasament deoarece ea nu aer venit și nu poate să îi întrețină, 
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ambele se alătură fricii că întreaga comunitate o va exclude pe ea, și ea va ajunge să fie 

considerată responsabilă pentru absolut tot 

“Unii oameni spun – da, ce bine, asa merita, daca vrea sa fie independenta. Așa că ajungi să fii 

bătută și să fii și de vină că ești bătută. Așa ca de ce să mai spui ceva?” ( M.M. 55 de ani)  

Această frică o ține blocată într-o relație abuzivă, pe care acceptă să o suporte în fiecare zi. 

Fiind discriminată zilnic, femeia romă nu are încredere în nimeni, poate dura ani până când un 

mediator inter-cultural să-i câștige încrederea. 

“Eu am încercat odată să ajut o femeie. Am sunat la autorități, au venit și au luat-o într-o casă 

sigură, dar a fugit de acolo în aceeași noapte ș i a mers la agresor acasă. E vina ei că se tot 

duce înapoi, eu nu mă mai implic.” ( N.P. 30years old) 

Problema e mai complexă și aceste cauze ar trebui abordate și rezolvate de către persoane cu 

expertiza psihologilor. Femeile rome care au fost crescute și învățate că întreaga lor viață depinde 

de soț au dezvoltat o dependență psihologică. Ele consideră că nu pot trăi sau continua fără soțul 

lor. Această problemă psihologică este reală, și este la fel de reală ca depresia. Nu este ușor de 

vindecat dar se poate cu ajutorul mediatorilor și psihologilor, antrenați special pentru asemenea 

tipuri de probleme.  

Oamenii sunt superficiali, e mult mai ușor să dea bina pe victimă. Realitatea însă este că tocmai 

această dependență este unul dintre simptomele principale ale unei relații abuzive și nesănătoase.  

Totodată, am văzut că unul dintre obstacolle principale în a găsi o cale să se salveze e lipsa 

educației.  

Aici putem identifica mai multe motive. În primul rând, ciar și dacă educația din România e 

gratuită, tot ai nevoie de resursele necesare pentru a trimite un copil la școală. Dacă familia are 

mai mulți copii, vor alege mereu să sprijine băiatul, deoarece el trebuie să învețe cum să facă bani, 

în timp ce fata ar trebui să stea pe lângă mama ei și să învețe cum să aibă grijă de casă și cum să se 

pregătească pentru căsătorie.  
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În al doilea rând, faptul că nu toate persoanele de etnie romă au documentele necesare legale 

precum certificate de naștere și cărți de identitate fac procesul de înregistrare la școală foarte 

dificil. Mersul la școală impune prezentarea a multiple documente.  

Mai mult de atât, dacă unul dintre părinți moare, sau merge la pușcărie (se întâmplă frecvent), 

fata cea mai în vârstă trebuie să se ocupe de creșterea celorlalți copii. 

Dacă familie fetei rome decide să o mărite la o vârstă fragedă, cel mai probabil va renunța la 

școală și își va urma soțul în noua ei casă. In general nu se vor întoarce la școală vreodată ( nu are 

voie, are grijă de copii etc).  

Concluzia pentru acest studiu este că autoritățile și organizațiile non-profit nu au reușit să 

găsească vreo cale prin care informația necesară ajunge la persoanele care au nevoie de ea. Cei 

care participă la ateliere și alte activități sunt cei care deja se bucură de libertate și acces și duc 

deja o viață foarte diferită. 

Faptul că femeile rome sunt discriminate când sună la Poliție pentru ajutor este o realitate care îl 

încurajează pe agresori și pune victima într-o situație delicată. 

Cea mai bună parte a acestui studiu a fost că femeile rome au participat foarte implicat și activ, și, 

chiar dacă în loc să se refere la situația personală și-au spus poveștile făcând referire la vreo 

prietenă sau cunoștință, se vede clar că au un interes mai mare de a afla despre această problemă 

și soluțiile împotriva ei.  

Putem doar spera că faptul că au reușit să vorbească despre violență și despre soluții și despre 

tipurile de violență, le va ajuta să aibă o mai bună conștientizare a fenomenului și să îi ajute pe cei 

care au nevoie.  
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A final template, as a specific document, will be provided by CESIS to the national partners in due time, 

until the end of November 2020. This document will detail how many pages are recommended to be 

produced in each section.  

 


