OPRIŢI VIOLENŢA ÎMPOTRIVA FEMEILOR!
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Violenţa împotriva femeilor este violarea
drepturilor omului.
Violenţa împotriva femeilor are impact
important în progresul multor domenii, ca
eradicarea sărăciei, combaterea HIV/SIDA,
lupta pentru pace și securitate.
Violenţa împotriva femeilor continuă să fie o
pandemie globală.
Violenţa împotriva femeilor şi fetelor nu este
inevitabilă.
Prevenţia este posibilă şi esenţială.
http://www.un.org/en/events/endviolenceday/

VIOLENŢA ÎMPOTRIVA FEMEILOR ESTE
VIOLAREA DREPTURILOR OMULUI!
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VIOLENŢA ÎMPOTRIVA FEMEILOR este “orice act de
violenţă bazată pe deosebirea de sex din care rezultă
sau este posibil să rezulte pentru femei traumatisme
sau suferinţe fizice, sexuale, sau psihologice, inclusiv
ameninţările cu astfel de acte, constrângerea sau
lipsirea arbitră de libertate, săvârşite fie în viaţa
publică fie în viaţa privată” .
(Declaraţia pentru Eliminarea Violenţei Împotriva Femeilor,
adoptată de Adunarea Generală ONU în decembrie l993)

Violenţa şi comportamentele violente sunt probleme
majore ale societăţii cotidiene care afectează toate
categoriile de vârstă, indiferent de vârsta sau de
statutul social ale celor implicaţi.

ST

P

VIOLENŢEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR
NIMENI NU ARE DREPTUL SĂ ABUZEZE DE TINE
FIZIC, SEXUAL SAU EMOŢIONAL
DATE STATISTICE:
LA NIVEL MONDIAL
Pe parcusul vieţii 35% dintre femei și fete sunt supuse la o
anumită formă de violență fizică sau sexuală, iar în unele ţări
șapte din zece femei se confruntă cu aceste abuzuri.
Se estimează că aproximativ 133 de milioane de fete şi femei
au fost supuse mutilării genitale în cele 29 de țări din Africa și
din Orientul Mijlociu, unde această practică este foarte
frecventă.
Mai mult de 700 de milioane de femei s-au căsătorit înainte de
vârsta de 18 ani, dintre care 250 de milioane înainte de vârsta de
15 ani.
ROMÂNIA în anul 2017

PE PLAN MONDIAL 1 DIN 3 FEMEI SUNT
VICTIME ALE VIOLENŢEI FIZICE SAU SEXUALE
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violenceagainst-women

•78,31 % dintre victimele violenței în familie au fost femei și
fete.
•92 % dintre agresori sunt adulți de sex masculin.
•76 % dintre victime sunt adulți de sex feminin.
•46 de femei și 6 fete și-au pierdut viața în urma violențelor
comise asupra lor de foști sau actuali parteneri sau alți membri
ai familiei, în 73 din cele 84 de cazuri dintre cazuri agresorul
fiind adult de sex masculin
http://www.un.org/en/events/endviolenceday/

