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Introducere
Violența împotriva femeilor este o problemă larg 
răspândită. În România, una din trei femei peste 16 
ani fost agresată fizic sau sexual la un moment dat în 
viață.1 Potrivit legii, violența împotriva femeilor este 
înțeleasă ca  

o încălcare a drepturilor omului și o formă de 
discriminare împotriva femeilor și [include] 
toate acțiunile de violență de gen care rezultă în, 
sau care sunt probabile a rezulta în, vătămarea 
sau suferința fizică, sexuală, psihologică sau 
economică cauzată femeilor, inclusiv amenințările 
cu asemenea acțiuni, coerciția sau deprivarea 
arbitrară de libertate, indiferent dacă survine în 
public sau în viața privată.2 

Acest ghid se concentrează pe violența domestică 
și violența între parteneri intimi,3 unde, deși urmele 
violenței fizice sunt cele mai vizibile, aceasta nu 
reprezintă singura formă de control exercitată de către 
parteneri abuzivi. Alte forme de abuz includ violența 
sexuală, verbală, psihologică, socială, economică, 
spirituală sau cibernetică. În România, astfel de acte 
sunt pedepsite conform legii (vezi Anexa 1).4

Violența împotriva femeilor reprezintă o problemă 
socială complexă și de sănătate publică. Pentru a putea 
reduce violența, societatea are nevoie de jurnaliști 
care tratează acest subiect în mod serios, nu ca pe o 
„știre de senzație”. Impactul violenței este resimțit nu 

numai de femeile care sunt sau au fost victime, ci și 
de familiile și apropiații lor, precum și de societate în 
ansamblu.

Mass-media are atât datoria de a relata evenimente 
într-un mod responsabil, cât și puterea de a modela 
impactul unor asemenea povești de viață și atitudinile 
oamenilor față de fenomenul violenței împotriva 
femeilor. Declarația și Planul de Acțiune de la Beijing, 
documente de referință în prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor, aminteau încă din 
1995 că „mass-media are un mare potențial de a 
promova drepturile femeilor și egalitatea de gen, prin 
portretizarea femeilor și a bărbaților în modalități 
diverse, echilibrate, fără a întări stereotipuri”.5

Acest ghid prezintă principii de bază și practici 
pozitive care să susțină jurnaliștii în relatarea 
responsabilă a știrilor despre violența domestică. Acest 
lucru înseamnă evitarea miturilor despre violență, 
respectarea demnității persoanelor care au trecut prin 
violență, precum și prezentarea adecvată a contextului 
social și a dinamicii violenței.
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eliminarea stigmei asociate statutului de victimă, 
prin diversificarea abordărilor. De exemplu, în 
loc de a pune accent pe violență, se poate urmări 
traseul pe care o femeie aflată într-o relație abuzivă 
îl parcurge până reușește să iasă dintr-o relație 
abuzivă și nevoile unei supraviețuitoare6;

evitarea găsirii scuzelor pentru agresori 
și orientarea întrebărilor către autoritățile 
responsabile de siguranța și protecția persoanelor 
vulnerabile, precum și de oferirea de servicii 
pentru femeile aflate în relații violente.

Ghidul se adresează jurnaliștilor din mass-media 
națională și locală, din presa mainstream și cea 
alternativă. Astfel, recomandările incluse în acest ghid 
pot fi ierarhizate în funcție de materialul jurnalistic 
(știre, reportaj, anchetă jurnalistică etc.). Indiferent 
de natura materialului, e important ca jurnaliștii să 
își facă meseria în mod responsabil, cu respectarea 
regulilor și principiilor meseriei. Sunt recomandate:

transmiterea unor informații corecte și încadrarea 
lor în contextul mai larg al fenomenului violenței 
împotriva femeilor în măsura în care materialul 
jurnalistic permite acest lucru;

1. Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, 2014, Violența împotriva femeilor – o anchetă la nivel UE, fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-
survey-at-a-glance-oct14_ro.pdf. 

2. Consiliul Europei, 2011, Convenția Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenței împotriva femeilor şi a violenței domestice, rm.coe.int/168046253e, 
art. 3.

3. Alte forme ale violenței împotriva femeilor includ, dar nu se limitează la: trafic de femei, hărțuire, căsătorii forțate, încălcarea drepturilor sexuale și de sănătate 
reproductivă etc. Recomandările acestui ghid pot fi utile în pregătirea materialelor jurnalistice referitoare la toate formele de violență împotriva femeilor. Totuși, pentru 
a putea aborda acest subiect în profunzime, acest ghid se adresează în special jurnaliștilor care documentează cazuri de violență domestică și violență între parteneri 
intimi.

4. Pentru a înțelege mai bine aceste tipuri de abuz, accesați www.sieureusesc.ro/ro/primeste-ajutor.

5. United Nations, 2020. Beijing Declaration And Platform For Action Beijing+5 Political Declaration And Outcome, https://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/
attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf?v=1&d=20150303T234153.

6.  Este indicat să folosim termenul „victimă” când vorbim din perspectivă juridică pentru a indica o nedreptate făcută cuiva, altfel încurajăm folosirea termenelor 
„supraviețuitoare” și „învingătoare” pentru a face mai vizibilă forța femeilor care reușesc să depășească violența. Ele nu își doresc să poarte permanent eticheta de 
„victimă”, iar publicul nu ar trebuie să le perceapă ca persoane lipsite de putere.

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_ro.pdf
https://rm.coe.int/168046253e,%20art.%203
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_ro.pdf
https://www.sieureusesc.ro/ro/primeste-ajutor
https://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf?v=1&d=20150303T234153.
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Informații cheie 
Știrile despre violența împotriva femeilor pot fi 
un moment bun, deși dramatic, pentru a aborda 
complexitatea și miturile care înconjoară acest 
fenomen. Astfel, este important de reținut că: 

Violența împotriva femeilor este o 
manifestare a violenței de gen și o 
încălcare a drepturilor omului, cu 
rădăcini în inegalitatea dintre femei și 
bărbați, perpetuată de-a lungul timpului 
în societate. Agresorul folosește, de 
regulă, privilegiile masculinității și 
comportamente abuzive cu scopul de 
a obține sau de a-și menține puterea și 
controlul asupra unei alte persoane.

Violența de gen poate afecta pe oricine. 
Orice persoană – indiferent de sex, gen, 
orientare sexuală, vârstă, (diz)abilitate, 
religie, etnie, statut profesional sau 
nivel de educație – se poate afla la un 
moment dat în ipostaza de victimă sau de 
agresor. Majoritatea victimelor violenței 
domestice/între parteneri intimi sunt 
însă femeile.7 Acestea prezintă rate mai 
mari de victimizare repetată și există o 
probabilitate mai mare ca ele să fie grav 
rănite sau ucise decât bărbații victime 
ale violenței domestice. De asemenea, 
femeile prezintă niveluri mai ridicate de 

Violența împotriva femeilor este foarte 
răspândită, motiv pentru care Organizația 
Mondială a Sănătății o numește „un 
fenomen de proporții pandemice”.8 
Deseori, știrile despre violența împotriva 
femeilor sunt portretizate ca incidente 
extraordinare sau izolate, deși acest 
fenomen este bine documentat și a 
devenit subiect de politici publice la nivel 
global. Violența împotriva femeilor nu 
este restrânsă la persoanele fără educație 
sau cele care consumă alcool. Faptul că 
astfel de persoane apar mai des în știrile 
despre violență are de-a face mai degrabă 
cu faptul că, în medii mai elevate, violența 
este mai bine ascunsă.

frică și risc mai mare de a fi supuse unor 
comportamente coercitive și de control. 
Violența nu depinde de statutul marital 
sau de durata relației. Totuși, în funcție 
de relația dintre parteneri, din punct 
de vedere legal, actele de violență pot fi 
încadrate diferit. De exemplu, în urmă cu 
câțiva ani, în România, nu exista noțiunea 
juridică de viol marital, în cadrul unei 
relații între soți, iar în multe țări încă 
nu se pedepsește. Vezi Anexa 1 pentru 
principalele legi din România cu privire la 
violența împotriva femeilor.
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Violența împotriva femeilor nu înseamnă 
doar agresiuni fizice. Violența poate fi și 
verbală, psihologică, economică, sexuală, 
socială, cibernetică și spirituală. În forma 
sa fizică, poate include și privarea de 
somn, sechestrarea, provocarea de arsuri 
și alte leziuni intenționate. De la șantaj 
și amenințări cu divulgarea de fotografii 
intime, la izolarea de prieteni și rude, 
restricționarea accesului la propriile 
venituri, la atingeri de natură sexuală 
nedorite, violența se manifestă în multe 
feluri care au totuși ceva în comun: scopul 
urmărit este de constrângere și forțare.

7. Women’s Aid, Domestic Abuse Is a Gendered Crime, https://www.womensaid.org.uk/information-support/what-is-domestic-abuse/domestic-abuse-is-a-gendered-
crime/. Violența domestică se poate manifesta și în cuplurile de același sex. 

8. World Health Organization, 2020, „Act now to address the shadow pandemic of violence against women”, https://www.who.int/southeastasia/news/detail/25-11-2020-
act-now-to-address-the-shadow-pandemic-of-violence-against-women.

https://www.womensaid.org.uk/information-support/what-is-domestic-abuse/domestic-abuse-is-a-gendered-crime/
https://www.who.int/southeastasia/news/detail/25-11-2020-act-now-to-address-the-shadow-pandemic-of-violence-against-women
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Consumul de alcool sau al altor substanțe nu 
diminuează responsabilitatea agresorului și 
seriozitatea abuzului.

Formulările de genul „crimă pasională” sau „crimă 
din gelozie” au efectul de a asocia violența cu 
dragostea și de a o portretiza drept ceva inevitabil 
într-o relație intimă. Violența are însă legătură cu 
dorința de control asupra unei alte persoane, impuls 
ce nu trebuie confundat cu iubirea, chiar dacă 
intervine între persoane care au o relație intimă.

Evitați declarațiile din partea persoanelor neavizate, 
care au ca rezultat scuzarea faptelor violente ca 
făcând parte dintr-o serie de incidente izolate sau 
minimizând comportamentul agresorului.

Violența nu este o simplă ceartă. Conflictele sau 
problemele dintr-o relație nu trebuie însoțite de 
violență.

Proveniența agresorului dintr-o familie violentă nu 
scuză abuzul produs de acesta.

A fi într-o relație intimă nu înseamnă automat 
că există consimțământ pentru raporturi sexuale 
oricând și/sau oricum. Violența sexuală este o 
infracțiune.

Mituri de evitat în materialele care 
prezintă violența împotriva femeilor
Blamarea victimei Scuzarea faptei

Deseori, atenția asupra comportamentului victimei 
lasă impresia că ea a provocat violența. Acest tip de 
știri blamează victima.

Nicio decizie, conjunctură, comportament sau 
vestimentație nu trebuie folosite ca scuză sau 
explicație pentru abuz.

Evitați să emiteți judecăți despre modul în care se 
comportă o supraviețuitoare a unui abuz. Părăsirea 
unui partener abuziv prezintă o mulțime de riscuri 
pentru victimă, precum pierderea veniturilor, a 
locului de muncă, a locuinței, prieteniilor etc., iar 
aceste riscuri sunt sporite dacă victima are un copil/
copii. De multe ori, momentul plecării este cel mai 
periculos, separarea de agresor crescând riscul 
de escaladare a violenței, ca reacție la pierderea 
controlului asupra victimei. Punerea accentului 
pe motivul pentru care victima nu a plecat 
blamează victima și distrage atenția de la acțiunile 
făptuitorului.

Evitați insinuările conform cărora este 
responsabilitatea femeilor să evite situațiile de 
violență. Investigați responsabilitatea agresorului, 
dar și a autorităților, acolo unde e cazul.

Nu întrebați dacă victima a provocat sau nu 
făptuitorul. Violența este despre putere și control, nu 
despre furie.
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Portretizarea agresorilor ca monștri îi distanțează 
de societate și reprezintă un fals mecanism 
de apărare a faptelor lor. De fapt, cei mai mulți 
agresori sunt oameni obișnuiți, dar cu probleme de 
relaționare, care trebuie trași la răspundere și pot 
avea șanse de schimbare dacă își asumă greșelile 
și caută sprijin specializat (consiliere psihologică, 
acces în grupuri de spriijin ș.a.).

Relatați știrea păstrând accentul pe informare 
corectă, nu pe natura „excepțională” a faptei. 
Scopul nu este de a stârni groaza sau a țese un 
scenariu de film, ci de a informa (o informare 
adecvată poate deschide calea spre prevenire, 
sprijin și mai puțină toleranță față de violență în 
societate). Utilizați statistici și alte date pentru a 
oferi un context social știrii.

Senzaționalul

Ideea că violul se întâmplă pe o alee întunecată sau 
că agresorul este un necunoscut are mai degrabă 
legătură cu filmele decât cu realitatea. Aproape 
jumătate dintre agresiunile sexuale raportate vin 
din partea unei persoane cunoscute.9

Evitați relatările despre prima „abatere” a 
agresorului ca fiind „o scăpare nefericită”. De cele 
mai multe ori, abuzurile sunt repetate în diferite 
forme și se agravează în timp până când ajung 
să fie în atenția unei autorități. Deseori, victimele 
caută sprijin de la cunoștințe și/sau sună la poliție. 
Nu e exclus ca, în cercul de cunoștințe al victimei, 
să fie cunoscut faptul că agresorul are constant un 
comportament violent.

Elementul străin sau șocant

9. National Center for Injury Prevention and Control Centers for Disease Control and Prevention, 2017. The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey: 2010-
2012 State Report, https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/NISVS-StateReportBook.pdf. 

https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/NISVS-StateReportBook.pdf
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mirosuri, fotografii care pot aminti supraviețuitoarei 
momentul agresiunii. Toate acestea sunt 
traumatizante și o pot bloca.

Informați-vă în legătură cu serviciile sociale 
disponibile la nivel local și național la care 
supraviețuitoarea poate apela în cazul în care aceasta 
vă cere sprijinul. Nu ignorați serviciile gratuite oferite 
de ONG-urile specializate în acest domeniu.

Bazele unui interviu etic
Femeile care au trecut printr-un episod de violență au 
o experiență greu de descris. Adesea, prin expunerea 
propriei povești de viață, acestea retrăiesc la nivel 
emoțional evenimentul traumatizant. Contactul cu 
supraviețuitoarele violenței trebuie făcut într-un mod 
respectuos și empatic, pentru a evita retraumatizarea 
lor. Aveți în vedere faptul că persoanele abuzate 
sunt intervievate de multe ori de către autorități, 
servicii sociale și alți jurnaliști. Asigurați-le confortul 
și siguranța necesară. Dacă acestea nu doresc să 
vorbească, nu insistați.

Pregătirea interviului

Derularea interviului

Nimeni nu este obligat sau dator să povestească 
episoade traumatizante. Dacă se poate, asigurați-vă 
că persoana respectivă este pregătită să vorbească. 
Dacă se află într-un centru destinat victimelor, 
întrebați psihologul. Înaintea interviului propriu-
zis, stabiliți o întâlnire preliminară în care să vă 
prezentați, să explicați cât se poate de clar subiectul 
la care lucrați și să-i oferiți supraviețuitoarei ocazia 
să vă pună ea întrebări. 

Dacă este posibil, stabiliți cadrul interviului 
împreună cu supraviețuitoarea (locul, ora, prezența 
altor persoane care să îi țină companie intervievatei, 
dacă este cazul), astfel ca aceasta să se simtă în 
siguranță. Aveți grijă la ceea ce i-ar putea trezi 
victimei stări de anxietate. Evitați cuvinte, sunete, 

Tratați intervievata cu empatie și respect. Începeți 
interviul prin exprimarea regretului pentru ceea 
ce s-a întâmplat. Prezentați-vă atât personal, cât și 
instituția media pe care o reprezentați. Precizați clar 
rolul dumneavoastră în cadrul întâlnirii: reporter/ă, 
nu prieten/ă, și tipul de material jurnalistic pe care 
îl veți produce în urma interviului. Arătați că sunteți 
deschis spre a înțelege povestea de viață a celor 
intervievați și nu faceți judecăți de valoare.

Lăsați supraviețuitoarea să povestească în ritmul ei, 
cu toate detaliile pe care ea le consideră relevante. 
Nu tratați interviul ca pe un interviu oarecare unde 
puteți întrerupe intervievatul când spune lucruri 
pe care le considerați inutile sau când simțiți că 
se îndepărtează de subiect. Victimele care suferă 
traume psihice și emoționale pot simți vinovăție sau 
responsabilitate pentru ceea ce au suferit și își pot 
pune la îndoială propria lor judecată.
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Accent pe siguranță

Creați o atmosferă sigură în care supraviețuitoarea 
poate să aibă control încă de la începutul interviului.

Descrieți scopul interviului și subiectele care vor fi 
abordate, pentru a stabili limitele discuției.

Anunțați persoana intervievată că se poate opri 
sau cere pauze ori de câte ori are nevoie pe durata 
interviului.

Subliniați că nu este necesar să răspundă la 
întrebările care o fac să se simtă neconfortabil.

Păstrați în siguranță notițele din urma interviului, 
astfel încât acestea să nu ajungă la alte persoane 
externe care ar putea recunoaște victima/
supraviețuitoarea.

Întrebați intervievata care sunt acele aspecte care o 
fac să se simtă în siguranță și despre care își dorește 
să discute. Dacă vedeți că supraviețuitoarea se simte 
stânjenită, schimbați direcția discuției.

Întrebările sunt puse pentru a înțelege, nu pentru 
a judeca.  Puteți explica acest lucru chiar înainte 
de adresarea întrebărilor. Nu puneți întrebări 
care insinuează că supraviețuitoarea a provocat 
violența și evitați să spuneți „de ce?”. Nu întrebați 
supraviețuitoarea de ce nu a luat decizia să își 
părăsească partenerul; de multe ori, aceste cauze 
sunt în afara controlului ei.

Nu încercați să forțați discuția pentru a termina 
interviul într-o singură zi. Luați în calcul că s-ar 
putea să fie nevoie de mai multe întâlniri – dacă este 
mai bine pentru intervievată.

În cazul în care vă solicită ajutorul, oferiți informații 
despre serviciile specializate de suport la nivel local 
și național.

Încheiați întâlnirea prin a-i mulțumi persoanei 
intervievate pentru timpul și încrederea acordată. 
Explicați-i că mărturia ei contribuie la înțelegerea 
fenomenului violenței și povestea ei poate încuraja 
și alte persoane să caute sprijin atunci când se află 
în situații similare. 

Stabiliți de comun acord cu cei intervievați ca aceștia 
să fie fotografiați, dacă este cazul, și  prezentați 

în mod clar unde vor apărea imaginile realizate. 
Consultați-vă împreună, în baza unui acord, care 
dintre imagini vor fi publice.

Verificați firul roșu al discuției cu persoana 
intervievată înainte să părăsiți întâlnirea. Dacă 
aceasta se răzgândește și nu dorește publicarea 
interviului, respectați-i decizia.
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Redactarea materialului jurnalistic
Prezentarea contextului social Redactați materialul în mod 

responsabil și uman
Abuzul, de orice fel, nu se întâmplă „din senin”. 
Cazurile de violență împotriva femeilor nu sunt 
incidente extraordinare sau izolate, ci sunt 
manifestări ale inegalității de gen. Contextul social și 
modul cum acesta influențează incidentul propriu-
zis este la fel de important ca știrea în sine.

Adăugați informații specifice, precum statistici 
naționale sau globale, despre violența împotriva 
femeii și amploarea acestui fenomen.

Documentați-vă despre natura cazurilor de violență 
împotriva femeilor pentru a înțelege trauma trăită 
de victimă sau de supraviețuitoare și complexitatea 
situației. Astfel, veți avea instrumentele pentru a 
portretiza situația ca fiind parte dintr-o problemă 
mai largă.

Consultați experții în domeniu pentru a prezenta o 
opinie profesională.

Reflectați asupra faptului că relațiile inegale 
de putere într-o relație pot genera violență. 
În cazul violenței domestice, încercați să 
diseminați informații cu privire la manifestările 
comportamentale ale victimelor/agresorilor, 
pentru a înlătura cât mai multe mituri și pentru a 
răspunde unor întrebări importante precum: Care 
au fost primele semne care au marcat relația ca 
fiind una nesănătoasă? Care a fost contextul care a 
determinat-o să rămână în acea relație? Cine ar fi 
putut să o ajute?

Stabiliți identitatea victimei/supraviețuitoarei 
împreună cu aceasta, oferindu-i un nume (chiar și 
un pseudonim atunci când vine vorba de păstrarea 
confidențialității) și un context social. Astfel, povestea 
va deveni mai umană și va avea un mai mare impact 
asupra cititorilor.

Aveți grijă la titlul pe care îl alegeți pentru material. 
Înainte să alegeți un titlu, puneți-vă următoarele 
întrebări: Contribuie la perpetuarea stereotipurilor de 
gen? Respectă demnitatea victimei? Îndeamnă la o 
acțiune în scopul prevenirii violenței?

Alegeți cu responsabilitate imaginile prin care 
reprezentați conținutul materialului. Încercați să 
evitați genul de imagini sau înregistrări video care 
prezintă senzaționalul (imagini cu violență, pumni, 
victime care prezintă vânătăi sau alte leziuni) și 
afectează demnitatea victimei/supraviețuitoarei.

Abordați întâmplările/subiectul într-un mod în care 
să îi determine pe cititori să afle mai multe informații 
plecând de la întrebări precum: Cum se simt copiii 
martori la violență și cum se dezvoltă aceștia 
ca adulți? Există programe de reabilitare pentru 
victimele violenței? Dar pentru agresori? Violența nu 
înseamnă doar lovituri, iar consecințele acesteia nu 
sunt doar urmele fizice rezultate în urma loviturilor.
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Dacă există acuzații de violență sexuală, a fost 
efectuată procedura corectă când a fost raportat 
abuzul?

Au fost acoperite toate elementele abuzului 
în cazul procesului? De exemplu, în procesul 
judiciar se pot pierde din vedere aspectele privind 
abuzul emoțional.

A fost victima tratată cu respect?

Includeți informații cu privire la servicii de suport 
la sfârșitul articolului sau pe burtieră, în cazul 
reportajelor televizate.12 Astfel de informații 
sunt esențiale pentru victime, supraviețuitoare 
și cei apropiați lor. Reamintiți-le cititorilor sau 
telespectatorilor care sunt numerele de telefon 
ale liniilor de urgență care oferă sprijin în astfel de 
cazuri, dar și care sunt instituțiile publice sau private 
care pot interveni. În cazul știrilor locale, nu ignorați 
serviciile gratuite oferite de ONG-urile specializate în 
acest domeniu.

Dacă raportați despre interacțiunea victimei/
supraviețuitoarei cu autoritățile, puteți avea în 
vedere următoarele aspecte:10

I s-a asigurat victimei protecție în timp util și 
suficient?

A fost acordat tipul corect de ordin de protecție? 
Dacă un ordin de protecție a fost refuzat, a fost 
justificată această decizie?

A fost victima tratată cu respect și sensibilitate?

Există facilități adecvate și suficiente la 
adăposturile în regim de urgență (inclusiv 
pentru copii)? Este adăpostul finanțat suficient și 
neîntrerupt?

Sunt acțiunile victimei luate în serios?

Dacă victima are cerințe speciale, acestea sunt 
abordate?

Dacă raportați despre interacțiunea victimei cu 
instituțiile de ordine publică sau instanța penală, 
aveți în vedere factori precum:11

Perioada dintre raportarea abuzului la poliției 
și acțiunile întreprinse. A mai denunțat victima 
agresorul la poliție? A fost luată în serios?

10. OSCE, 2018, Reporting on Domestic Violence – Guidelines for Journalists, https://www.osce.org/files/f/documents/9/2/404348.pdf, p. 9.

11. Ibid, p. 7.

12. Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) pune la dispoziția victimelor violenței domestice o linie telefonică gratuită și deschisă 
non-stop: 0800 500 333. Există numeroase ONG-uri care oferă servicii locale de consiliere. De exemplu, A.L.E.G. oferă consiliere în Sibiu, dar și telefonic sau online în 
toată țara. Pentru urgențe, trebuie apelat numărul de urgență 112.
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Tehnica narațiunii (storytelling) 
Dacă redactați articolul folosind elemente ale narațiunii 
(dar și descrieri, prin detalii, dialog, context) veți crea o 
poveste adevărată care îi va face pe cititori să înțeleagă 
mult mai ușor prin ce a trecut supraviețuitoarea 
violenței sau cei apropiați acesteia. Acest lucru îi 
va ajuta să empatizeze nu doar cu cazul respectiv, 
ci cu fenomenul în sine. Acea empatie a cititorilor, 
pe care jurnaliștii o pot crea, va aduce schimbarea 
percepției asupra fenomenului, la nivelul societății: de 
la cetățeni care decid să sune la 112 când aud țipete în 
apartamentele vecinilor, până la polițiști sau politicieni 
care vor decide să ajute mai mult victimele.
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Dreptul la demnitate și anonimat 
al supraviețuitoarelor

Este important ca dreptul supraviețuitoarelor la 
intimitate și demnitate să fie o prioritate pentru 
jurnaliști. Divulgarea informațiilor despre identitatea 
supraviețuitoarei fără acordul acesteia reprezintă 
o amenințare reală la siguranța ei și o expune la 
vulnerabilitate emoțională atât pe ea, cât și pe cei 
apropiați acesteia, mai ales în cazurile în care aceasta 
are copii.

Întrebați supraviețuitoarea dacă dorește ca 
anumite date personale (precum numele, 
vârsta, ocupația sau locul în care se află) 
să fie făcute publice. Păstrați-i anonimatul 
dacă aceasta îi este dorința. În acest caz, 
se recomandă folosirea unui pseudonim.

Divulgarea detaliilor ieșite din comun 
în cazurile de violență împotriva 
femeii pot dezvălui în mod indirect 
identitatea victimei.

Limbajul de tip „senzațional” trebuie 
evitat pentru a respecta demnitatea 
supraviețuitoarelor și capacitatea acestora 
de a trece peste aceste momente.
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ONG-ului care v-au facilitat accesul la caz poate fi 
suficientă pentru o mai amplă înțelegere a propriilor 
stări, dar și a cazului documentat.

Nu pierdeți din vedere scopul final al actului 
jurnalistic și măsurați dacă v-ați atins obiectivele 
propuse prin acest material.

Dacă materialul jurnalistic la care lucrați activează 
părți traumatice existente în propria persoană, 
acordați-vă timp pentru a înțelege propriile 
emoții cauzate de expunerea la povestea unei 
supraviețuitoare a violenței. Dacă acestea devin 
copleșitoare, nu ezitați să cereți ajutorul unui 
specialist pentru a înțelege mai bine reacțiile 
personale.

Cereți sprijinul colegilor sau al editorului în 
prelucrarea încărcăturii emoționale a poveștii pe 
care tocmai ați documentat-o. Discutați cum v-ați 
simțit de-a lungul interviului cu supraviețuitoarea, 
ce ați învățat din această experiență, ce impact v-a 
lăsat. De cele mai multe ori, sprijinul și înțelegerea 
echipei din redacție vă va aduce confort.

În cazul în care documentarea unui caz de violență 
vă copleșește, scoțând la iveală emoții puternice 
sau istorii personale neidentificate până în prezent, 
apelați la serviciile unui psiholog specializat în 
acest domeniu. Uneori, o simplă discuție cu membrii 

Ce să faceți dacă povestea pe care o 
documentați vă afectează personal?

Poveștile despre fenomenul violenței îi pot afecta 
chiar și pe specialiștii în domeniu, psihologi sau 
asistenți sociali, avocați și alte persoane implicate 
în intervenție. Acest lucru este valabil și pentru 
jurnaliștii care au rolul de a documenta povestea unei 
supraviețuitoare.
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Dacă violența împotriva femeilor este mai prezentă și 
mai aproape decât credeam, atunci și soluțiile pentru 
prevenirea și combaterea ei trebuie să fie la fel. În 
măsura în care este posibil, practicați un jurnalism 
orientat spre soluții, nu doar spre evidențierea de 
probleme și situații fără ieșire. De exemplu, un mod 
facil de face acest lucru este prin intervievarea 
unor profesioniști din domeniu (din ONG-uri sau 
autoritățile locale/naționale care au competență), care 
pot evidenția nevoile și soluțiile existente pentru a 
combate acest fenomen.

Știrile despre violență ar trebui însoțite de informații 
despre cum pot victimele apela la ajutor și, în măsura 
în care este posibil, de exemple pozitive de depășire a 
situațiilor de abuz. De multe ori, în lipsa unor exemple 
de reușită, impactul știrilor despre violență asupra 
femeilor care trec prin situații similare este de a le 
menține captive în violență, sporind sentimentul de 
neputință și disperare.

Constrângerile de timp și resurse nu vor putea 
permite mereu realizarea de materiale jurnalistice 
complexe, dar este esențial ca celor implicați în relații 
abuzive să le fie atribuit rolul corect: agresor, victimă 
și supraviețuitoare, responsabilitate în loc de scuze, 
traumă în loc de tragedie. La fel de important este de 
reținut că, în spatele știrilor, sunt povești de viață reale 
ale oamenilor, suferință, dar și mult curaj.

Fiecare dintre noi contribuie la schimbare, iar ghidul 
acesta este încă o resursă pentru acest deziderat. 
Speranța noastră este că acest ghid va contribui la 
dezvoltarea unui dialog important între jurnaliști, 
experți și organizațiile din societatea civilă care luptă 
împotriva violenței de gen.

Cum contribuim 
la schimbare?



Despre ghid
Acest ghid a fost realizat pe baza experienței de lucru 
a A.L.E.G. cu supraviețuitoarele violenței domestice și 
cu jurnaliști, în cadrul proiectului Jurnaliști care fac 
diferența, finanțat de către Ambasada Regatului Unit 
și al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Redactarea și 
documentarea au fost realizate de către Anita Goga, 
Maria Dima și Georgiana Epure, care a coordonat 
proiectul împreună cu Alexandra Abrudean și Camelia 
Proca. Materialul a fost revizuit de către Oana Sandu 
(Decât o Revistă), Diana Oncioiu (Dela0.ro), Cristina 
Lupu (Centrul pentru Jurnalism Independent).

Despre A.L.E.G.
A.L.E.G. este o organizație neguvernamentală activă
din 2004 în domeniul prevenirii și combaterii violenței
împotriva femeii și promovării egalității de gen.
Misiunea noastră este de a ajuta oamenii să trăiască
fără abuz și violență. Oferim susținerea necesară
fetelor și femeilor pentru a-și găsi puterea interioară
de a învinge violența, oferind acces gratuit la servicii
acreditate și licențiate de consiliere psihologică și
la grupuri de sprijin. Puteți afla mai multe detalii pe
aleg-romania.eu și pe sieureusesc.ro.

La nivel național, A.L.E.G. a creat prima Rețea a 
învingătoarelor, unde femei care au depășit violența 
devin model pentru a ajuta și alte femei care încă 
se luptă să ducă o viață lipsită de abuz. A.L.E.G. 
promovează egalitatea de gen, iar prin activitățile de 
formare și conștientizare organizate, oferă instrumente 
de lucru cadrelor didactice și consilierilor școlari, dar 
și altor specialiști cu atribuții în combaterea violenței 
de gen. Alături de rețele naționale și internaționale, 
A.L.E.G. militează pentru îmbunătățirea legislației
și intervențiilor în cazuri de violență domestică și
sexuală, pentru a asigura victimelor protecție eficace și
sprijin specializat.
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https://aleg-romania.eu/
https://sieureusesc.ro/
https://www.dor.ro/
https://beta.dela0.ro/
https://cji.ro/en/
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Anexa 1
Prevederi legislative cu privire la violența 
împotriva femeilor (listă non-exhaustivă)

Legea 217/2003 privind prevenirea și combaterea 
violenței domestice (republicată) – definește 
violența în familie și formele sale, verbală, fizică, 
sexuală, psihologică, economică, socială, spirituală 
și cibernetică, și numește instituțiile cu atribuții de 
prevenire și combatere, inclusiv serviciile de asistență, 
precum adăposturile. În 2012, a fost introdusă în lege 
măsura ordinului de protecție, prin care agresorul 
poate fi evacuat din locuință în baza unui ordin emis 
de judecător, iar din 2019 ordinul provizoriu ce poate fi 
emis de polițist.

Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei 
și bărbați (republicată) – definește concepte precum 
discriminare pe criteriul de sex, acțiuni pozitive pentru 
stimularea egalității de șanse și definește și interzice 
hărțuirea sexuală. Prin această lege, s-au stabilit și 
structuri teritoriale și la nivel național cu atribuții în 
promovarea egalității de șanse (de exemplu, Comisia 
Județeană pentru Egalitate de Șanse, Agenția Națională 
pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați). Prin 
normele metodologice de aplicare a legii 202/2002, 
adoptate în 2019, angajatorii sunt obligați să adopte 
mecanisme de prevenire, raportare și sancționare a 
hărțuirii la locul de muncă (vezi Hotărârea de Guvern 
nr. 178/2019).

Codul penal – definește și incriminează o serie de acte 
de violență printre care:

infracțiuni contra libertății, precum: violul (art. 218), 
agresiunea sexuală (art. 219), actul sexual cu un 
minor (art. 220), coruperea sexuală a minorilor (art. 
221) și hărțuirea sexuală (art. 223);

traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile 
(art. 209-217), incluzând traficul de persoane și 
proxenetismul.

Codul muncii - definește:

discriminarea directă, indirectă și prin asociere la 
locul de muncă, inclusiv pe baza criteriului de sex și 
orientare sexuală (art. 5);

hărțuirea la locul de muncă (art. 5).

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/44014
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/35778
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/109855
https://www.codulmuncii.ro/integral.php
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DOR, Resurse despre abuz sexual și violență împotriva femeilor: https://www.dor.ro/resurse-abuz-sexual-
violenta/

UNESCO, 2019, Reporting on Violence against Women and Girls. A Handbook for Journalists, https://reliefweb.int/
sites/reliefweb.int/files/resources/Reporting%20on%20violence%20against%20women%20and%20girls_%20
a%20handbook%20for%20journalists%20-%20UNESCO%20Digital%20Library.pdf 

Zero Tolerance, 2018, Handle With Care: A Guide to Responsible Media Reporting of Violence Against Women, 
https://www.genderequalmedia.scot/files/full-version-of-handle-with-care.pdf 

Organization for Security and Co-operation in Europe, 2018, Reporting on Domestic Violence: Guidelines for 
Journalists, https://www.osce.org/files/f/documents/9/2/404348.pdf

Galvao, L., 2015. Reporting on Violence against Women a Case Study of Select News Media in Seven Countries in 
Latin America and the Caribbean, https://publications.iadb.org/publications/english/document/Reporting-on-
Violence-against-Women-A-Case-Study-of-Select-News-Media-in-Seven-Countries-in-Latin-America-and-
the-Caribbean.pdf

Sutherland, G., McCormack, A., Pirkis, J., Vaughan, C., Dunne-Breen, M., Easteal, P., și Holland, K., 2016, Media 
Representations of Violence against Women and Their Children: Final Report, https://d2rn9gno7zhxqg.cloudfront.
net/wp-content/uploads/2019/02/19024650/H3_2-2_Media_CONTENT_low.pdf 

Brayne, M., 2009. Trauma and Journalism: A Practical Guide, https://dartcenter.org/content/trauma-journalism-
handbook 

World Health Organization, 2020, Global and Regional Estimates of Violence Against Women: Prevalence and 
Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence, https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf;jsessionid=1942F811D8DDF73323CF62CBC75F6FB3?sequence=1 

Anexa 2
Alte materiale utile pentru jurnaliști

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Reporting%20on%20violence%20against%20women%20and%20girls_%20a%20handbook%20for%20journalists%20-%20UNESCO%20Digital%20Library.pdf
https://d2rn9gno7zhxqg.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/02/19024650/H3_2-2_Media_CONTENT_low.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf;jsessionid=1942F811D8DDF73323CF62CBC75F6FB3?sequence=1
https://www.dor.ro/resurse-abuz-sexual-violenta/
https://dartcenter.org/content/trauma-journalism-handbook
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Cum vorbim despre violența 
împotriva femeilor?

JURNALIȘTI 
CARE FAC 
DIFERENȚA

Află mai multe detalii despre 
activitatea Asociației A.L.E.G.:

 ··· contact@aleg-romania.eu

 ··· aleg-romania.eu

 ··· facebook.com/alegromania

 ··· aleg_romania

https://aleg-romania.eu/
https://www.facebook.com/alegromania
https://www.instagram.com/aleg_romania/?hl=en



