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Ce este violența domestică și care sunt cauzele acesteia
Violența domestică este un abuz în cadrul unei familii, cum ar fi în cadrul unei căsătorii sau a
coabitării. De cele mai multe ori, violența domestică este comisă de una dintre persoanele aflate
într-o relație intimă împotriva celeilalte persoane și poate avea loc în cadrul unor relații
heterosexuale, homosexuale, între foști soți sau parteneri. Violența domestică implică, de
asemenea, violența împotriva copiilor, părinților sau a persoanelor în vârstă. Aceasta se manifestă
sub forme multiple, precum abuzul fizic, verbal, emoțional, economic, religios, reproductiv și
sexual. Aceste forme de abuz pot poate varia de la forme subtile, coercitive, până la abuz fizic
violent, viol.
Conform centrului La Strada, violenţa domestică este un fenomen complex, generat de probleme
psihologice şi amplificat de condiţii educaţionale, economice şi sociale 1. De asemenea, violența
domestică apare atunci când agresorul crede că abuzul este un drept sau un privilegiu al său, că
este acceptabil, justificat sau că este puțin probabil să fie raportat. Aceasta poate produce un ciclu
intergenerațional de violență la copii și la alți membri ai familiei.
Adesea persoanele implicate în violența domestică nu se identifică drept agresori sau victime,
deoarece consideră experiențele lor ca fiind o normalitate: simple conflicte familiale care au
scăpat de sub control.
Astfel, abuzatorii recurg la violență pentru a exercita control, putere și pentru a manifesta
superioritate. Violența este de asemenea folosită pentru a influența/schimba
comportamentul/atitudinea persoanei agresate.
Convenția de la Istanbul – un instrument de luptă cu fenomenul violenței domestice
Convenția Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenței împotriva femeilor şi a
violenței domestice, sau Convenția de la Istanbul, este un tratat internațional ce apără drepturile
omului de violența domestică. Până în ianuarie 2022, 35 de state europene au ratificat Convenția,
precum Suedia, Germania, Elveția, Finlanda, Danemarca, ș.a. Uniunea Europeană a semnat
Convenția în 2017. Toate părțile care au ratificat acest tratat s-au angajat să prevină violența
domestică, să protejeze victimele și să pedepsească abuzatorii.
Republica Moldova a ratificat Convenția de la Istanbul la finele anului 2021. Statele care ratifică
Convenția se obligă să asigure servicii de protecție și sprijin pentru a răspunde la violența
împotriva femeilor, cum ar fi:
●
●
●
●

un număr adecvat de adăposturi pentru supraviețuitoarele violenței domestice
centre de urgență pentru persoanele violate
linii telefonice gratuite de asistență non-stop
asistență medicală, psihologică și juridică pentru victime.

Mai mult, Convenția solicită autorităților să prevină problema violenței față de femei și a violenței
domestice prin educația privind egalitatea de gen, sexualitatea și relațiile sănătoase.
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Cum Convenția abordează problema violenței
De la intrarea sa în vigoare, milioane de femei și fete au simțit efectele pozitive ale implementării
Convenției. Astfel, după ce au ratificat Convenția de la Istanbul,
● Finlanda, Serbia, Albania și Muntenegru au lansat linii fierbinți nonstop de suport pentru
victimele violenței domestice23,
● Macedonia de Nord a deschis trei centre de urgență în caz de viol pentru femei și fete 4,
● Serbia a înființat Coaliția Națională pentru Eliminarea Căsătoriei în rândul Copiilor, unul
din obiectivele căreia este de a preveni căsătoriile timpurii din comunitățile rome5,
● iar Danemarca a recunoscut sexul fără consimțământ drept viol6.
Aceste exemple demonstrează atât efectul transformator produs de Convenția de la Istanbul, cât
și gradul ridicat de angajament al statelor părți.
Convenția se aplică femeilor mai mult decât bărbaților, deoarece acoperă forme de violență care
afectează doar femeile (avorturi forțate, mutilarea genitală la femei) sau care le afectează pe femei
mult mai des decât pe bărbați (violența sexuală și violul, hărțuirea, hărțuirea sexuală, violența
domestică, căsătoria forțată, sterilizarea forțată, etc).
Aceste forme de violență sunt rezultatul relațiilor inegale de putere dintre bărbați și femei
perpetuate de-a lungul istoriei. Ele sunt o consecință a discriminării împotriva femeilor și, prin
urmare, e important să le abordăm dacă ne dorim o egalitate reală între femei și bărbați.
Convenția de la Istanbul urmărește să schimbe aceste atitudini - inclusiv prin educație - prin
faptul că pune accent pe consimțământ, parteneriat, respect și egalitate. Oricine, inclusiv bărbații
și băieții pot avea un rol în prevenirea violenței împotriva femeilor.
Unele forme de violență acoperite de convenție, cum ar fi căsătoria forțată și violența domestică
afectează, de asemenea, și bărbații, deși mai puțin frecvent și adesea în forme mai puțin severe.
Convenția recunoaște acest lucru și încurajează statele să protejeze toate victimele violenței
domestice: femei, copii, bărbați, persoanele în etate.
Cine sunt opozanții ratificării Convenției de la Istanbul în Moldova
Familiile din Moldova sunt afectate puternic de violența domestică. Conform Biroului Național
de Statistică7, circa 40% din femeile din Moldova sunt supraviețuitoare ale violenţei fizice din
partea soțului/partenerului. În cadrul aceluiași studiu, 60% din femei au raportat cel puţin o
formă de manifestare a violenţei psihologice, iar fiecare a doua femeie a confirmat că a fost supusă
unui control cu caracter de izolare socială din partea soţului, manifestat cel mai des prin insistenţa
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-bytreaty&treatynum=210
3 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/heres-why-the-istanbul-conventionsaves-lives/
4 https://mk.unfpa.org/en/news/opening-first-sexual-assault-referral-centers
5 https://rm.coe.int/grevio-report-on-serbia/16809987e3
6 https://www.dw.com/en/istanbul-convention-how-a-european-treaty-against-womensviolence-became-politicized/a-56953987
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de a şti unde se află sau apariţia furiei în momentul când femeia vorbeşte, în special, cu un alt
bărbat.
Aceste date vorbesc despre faptul că avem o societate foarte violentă. Deși Republica Moldova a
întreprins unele măsuri pentru combaterea violenței domestice, totuși fenomenul este departe de
a fi eradicat.
Ratificarea Convenției a fost tergiversată de diferite guvernări moldovenești încă din 2017, atunci
când a fost semnată. Motivul pentru care Republica Moldova nu a ratificat Convenția până în 2021
a fost presiunea și împotrivirea exercitată de unele entități politice și religioase. Biserica Ortodoxă
din Moldova (BOM), Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, și asociații
neguvernamentale religioase precum Voievod, Mișcarea Juriștilor Ortodocși, Planeta Curată, ș.a.
s-au opus activ față de ratificarea Convenției de la Istanbul. Mai mult, aceste entități au distribuit
informații manipulatorii, tendențioase și/sau false despre Convenție.
Astfel, într-o adresare către autorități, BOM susține că:
o ”prin Convenția de la Istanbul se dorește a eradica tradițiile”,
o textul Convenției ”neagă realitățile obiective de existență a bărbatului și a femeii”,
o sau că ”mecanismul de verificare (GREVIO) în timp poate deveni o adevărată ”poliție a
gândirii”8.
De fiecare dată când autoritățile de la Chișinău se apropiau de ratificarea Convenției,
entitățile religioase enumerate mai sus au tot distribuit dezinformare precum că ”dorind
să ameliorăm o problemă, violența în familie, de fapt stârnim alta – ideologia de gen”
sau că „această Convenție a fost pregătită foarte viclean de către juriștii de la Consiliul
Europei pentru a lovi în tradițiile și valorile țărilor creștine. Ascunzându-se după
scopuri nobile, au de fapt scopuri de a promova aceste non-valori, ca să ne distrugă
valorile creștine și tradiționale ale familiei creștine de la noi.”9
Și Igor Dodon, președintele de onoare al partidului pro-rus PSRM și-a vociferat opunerea față de
ratificarea Convenției, pe care o consideră ”o amenințare pentru tradițiile spirituale[...], pentru
moralitatea publică și pentru valorile familiale, pentru educația tinerei generații.”10
Partidul PSRM și președintele de onoare al acestuia, Igor Dodon, au pierdut teren în urma
alegerilor prezidențiale din 2020 și a celor parlamentare în 2021. Biserica Ortodoxă în schimb,
continuă să se bucure de cea mai înaltă încredere comparativ cu alte instituții precum președinția,
parlamentul sau mass-media. Astfel, conform sondajului BOP realizat în iunie 2021, peste 70%
din populație au încredere în biserică.11 În același timp, BOM se află în subordinea Bisericii
Ortodoxe Rusești (BOR).

https://mitropolia.md/a-d-r-e-s-a-r-e-a-bisericii-ortodoxe-din-moldova-privind-ratificareade-catre-parlamentul-republicii-moldova-a-conventiei-de-la-istanbul/
9 https://www.ipn.md/ro/ratificarea-conventiei-de-la-istanbul-nu-este-o-solutie7967_1070362.html
10 https://socialistii.md/igor-dodon-stambulskaja-konvencija-neset-ugrozu-dlja-mnogovekovojduhovnoj-tradicii-nashego-naroda/
11 https://ipp.md/wp-content/uploads/2021/07/Raport-BOP-2021_.pdf
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Cine sunt opozanții ratificării Convenției de la Istanbul în Europa
În pofida numeroaselor beneficii ale ratificării Convenției, în ultimii ani tot mai multe voci la nivel
internațional se arată adversare față de Convenție și prevederile acesteia. Cea mai invocată
nemulțumire a criticilor Convenției este faptul că aceasta folosește termenul de ”gen”.
Genul și sexul sunt două componente diferite ale individului.
❖ Sexul se referă la "diferitele caracteristici biologice și fiziologice ale bărbaților și femeilor,
cum ar fi organele de reproducere, cromozomii, hormonii, etc.
❖ Genul se referă la caracteristicile construite din punct de vedere social ale femeilor și
bărbaților - cum ar fi normele, rolurile și relațiile dintre grupurile de femei și bărbați și
între acestea. Acesta variază de la o societate la alta și poate fi schimbat. Conceptul de gen
include cinci elemente importante: relațional, ierarhic, istoric, contextual și instituțional.
În timp ce majoritatea oamenilor se nasc fie de sex masculin, fie de sex feminin, aceștia
sunt învățați anumite norme și comportamente considerate potrivite - inclusiv modul în
care ar trebui să interacționeze cu alte persoane de același sex sau de sex opus în cadrul
gospodăriilor, comunităților și locurilor de muncă. Atunci când indivizii sau grupurile nu
se "încadrează" în aceste norme de gen, ei se confruntă adesea cu stigmatizare,
discriminare sau excluderea socială.
Astfel, termenul de ”gen” reprezintă recunoașterea faptului că societatea ne atribuie tuturor
anumite roluri, comportamente și activități care sunt considerate adecvate pentru femei și
bărbați. Iar o mare parte dintre aceste roluri contribuie la comiterea actelor de violență. Vocile
conservatoare și religioase însă invocă dezacordul față de termenul ”gen” pentru a-și propaga
diferite interese ancorate într-o agendă anti-drepturile omului. Mai mult, influența lor crescândă
poate fi văzută în faptul că tot mai multe state europene semnalează reticență față de Convenția
de la Istanbul.
Un exemplu în acest sens este Polonia. Polonia a ratificat Convenția în 2015, dar în prezent, sub
conducerea partidului conservator Lege și Justiție aflat la putere, și-a anunțat intenția de a se
retrage din numărul statelor părți. Principalul motiv invocat este cuvântul "gen" utilizat în
Convenție. Mai mult, guvernul de dreapta al Poloniei își propune să înlocuiască Convenția de la
Istanbul cu un tratat alternativ, care să interzică avortul și căsătoriile homosexuale. În acest sens,
Ministerul Justiției a distribuit câtorva state vecine (Croația, Cehia, Slovacia, Slovenia) o
scrisoare unde elaborează această viziune.12
În ultimii ani, alte câteva state europene la fel au început să se împiedice de termenul "gen".
Parlamentul ungar a refuzat în 2020 să ratifice Convenția de la Istanbul, după ce guvernul
conservatorului Viktor Orbán a declarat că textul ar promova "ideologii de gen distructive" și

https://balkaninsight.com/2021/03/15/polands-replacement-for-istanbul-convention-wouldban-abortion-and-gay-marriage/
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"migrația ilegală"13. În Bulgaria, în 2018, Curtea Constituțională a declarat convenția
neconstituțională14. În Slovacia, legislativul a votat în 2019 împotriva ratificării convenției.
Cea mai mare atenție însă a captat-o Turcia, după ce președintele Recep Tayyip Erdoğan s-a retras
din convenție prin decret prezidențial15. Motivul invocat de administrația lui Erdoğan este că
Convenția ar normaliza homosexualitatea, care ar fi incompatibilă cu „valorile sociale şi familiale
ale Turciei”.
Cum a fost posibil un asemenea derapaj față de drepturile omului?
Turcia a renunțat în 2021 la acest acord internațional menit să protejeze femeile, generând
proteste masive din partea apărătorilor drepturilor omului. Cu atât mai alarmant este acest
derapaj cu cât Turcia a fost primul stat care a semnat convenția Consiliului Europei în urmă cu 10
ani, cu ocazia lansării acesteia la Istanbul.
Într-un studiu privind tacticile campaniilor de dezinformare online împotriva Convenției de la
Istanbul publicat pe arxiv.org16, platforma de resurse științifice deținută de Universitatea Cornell
din SUA, se relatează cum prin dezinformare și discurs de ură, grupurile de extremă-dreapta din
Turcia au atacat concertat Convenția începând cu anul 2019. Autorii cercetării au constatat că
aceste campanii de dezinformare au fost inițial organizate de și pentru bărbații divorțați folosind
varii grupuri de pe Facebook.
Astfel, această campanie denigratoare a pornit de la firul ierbii prin intermediul grupurilor online
pentru a face campanie împotriva Legii de protejare a Familiei și de prevenire a Violenței
împotriva Femeilor, colocvial cunoscută drept Legea nr. 6284. La început, membrii acestor
grupuri susțineau că Legea nr.6284 le protejează excesiv pe fostele soții, permițând custodia
unilaterală a copiilor pentru femei în cazurile de divorț și prevăzând pensia alimentară pe termen
nelimitat. Începând cu 2019 însă, aceștia și-au reformulat campania în jurul atacării Convenției
de la Istanbul, manipulând cu fricile publicului, în special în ceea ce privește homosexualitatea și
rolurile de gen netradiționale. Conform autorilor studiului, reformularea narativelor campaniei a
permis targetarea unei audiențe mai largi, inclusiv a grupurilor religioase și conservatoare. Aceste
campanii de propagandă și dezinformare, împreună cu interdicția din 2015 de a desfășura Pride
Month dar și alte eforturi de a submina drepturile omului și principiile democratice au contribuit
la retragerea Turciei din Convenție.
Retragerea Turciei din Convenția de la Istanbul este un precedent foarte periculos. Acest fapt
încurajează guvernele conservatoare să persiste în propagarea narativelor populiste anti
drepturile omului și a miturilor legate de Convenție. Iar în cele din urmă, victimele violenței de
gen sunt cele care suferă de pe urma a unor astfel de politici retrograde.
Euroscepticism
Politizarea recentă a acestei convenții de către guvernele populiste de dreapta din aceste țări are
cu siguranță legătură cu o respingere a valorilor moderne și progresiste privind genul și drepturile
https://www.theguardian.com/world/2020/may/05/hungarys-parliament-blocks-domesticviolence-treaty
14 https://www.dw.com/en/istanbul-convention-how-a-european-treaty-against-womensviolence-became-politicized/a-56953987
15 https://www.euronews.com/2021/07/01/istanbul-convention-turkey-officially-withdrawsfrom-treaty-protecting-women
16 https://arxiv.org/pdf/2105.13398.pdf
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femeilor, dar indică și o tendință mai largă de respingere a valorilor fundamentale ale UE. Acest
lucru poate fi legat de tensiunile crescânde dintre Bruxelles și guvernele naționale din ce în ce mai
conservatoare și eurosceptice. În mod special, acest trend este alimentat de Rusia prin numeroase
campanii de dezinformare și propagandă.
Conform unui studiu realizat în 2021 de E. G. Cushman și K. Avramov de la Universitatea Texas
cu sediul în Austin, Kremlinul folosește concertat narative despre sexualitate și gen ca arme în
campaniile sale de dezinformare.17 Narațiunile de dezinformare privind sexualitatea și genul sunt
concepute pentru a manipula emoțiile umane de bază, cum ar fi frica, furia, ostilitatea, confuzia,
și dezgustul, prin exploatarea prejudecăților cognitive. Aceste narațiuni sunt un instrument politic
și propagandistic eficient menit să stârnească susținere pentru brandul ”valorilor tradiționale”
promovat de Kremlin.
În cadrul acestui studiu extensiv, autorii identificat și analizat 7 metanarative și 24 de subnarative
propagandistice utilizate de campaniile de dezinformare pro-Kremlin în perioada 2015-2020.
Metanarative

Subnarative

1

Pervertirea
valorilor
morale - Degradarea valorilor tradiționale în Occident
tradiționale și colapsul iminent al - Abandonarea creștinismului în Occident
Occidentului
- Decadența sexuală extremă în Occident
- Împuternicirea excesivă a adolescenților
- Dezintegrarea unității familiale în Occident

2

Desființarea rolurilor tradiționale - Apariția "semi-bărbaților" în Europa
de gen în Occident
- Ascensiunea "dictaturii gay" imperiale în Europa
- Nu există diferențe de gen în Occident
- Femeile sunt masculinizate în Occident
- Feminismul dictatorial

3

Subversiunea occidentală prin - Homosexualitatea este impusă de Occident asupra
intermediul "ideologiei de gen"
sferei de influență rusești
- Folosirea "ideologiei de gen" ca armă de către
organizațiile neguvernamentale și filantropi/oape
- Folosirea "ideologiei de gen" ca armă de către
instituțiile guvernamentale
- Impunerea legală a "ideologiei de gen" de către
instituțiile internaționale
- Finanțarea occidentală și de comunitatea LGBTQ+
a grupurilor de opoziție pro-occidentale din Rusia și
Europa de Est

4

Rusia
este
salvatoarea - Rusia este salvatoarea valorilor tradiționale,
creștinismului tradițional
creștine, în timp ce Europa se clatină

5

Abuzul sexual de către un "celălalt" - Bărbații musulmani sunt agresori sexuali în UE
- Bărbații ucraineni sunt agresori sexuali
- Militarii NATO sunt agresori sexuali
- Bărbații evrei sunt agresori sexuali

6

Complicitatea elitelor occidentale, - Impunitate în sistemele judiciare occidentale

Cushman, E. G. & Avramov, K. (2021). Eurosodom: Specifics of Weaponized Sexuality and GenderBased Narratives in Contemporary Russian and Pro-Russian Disinformation, Icono 14, 19(1), 123-154.
doi: 10.7195/ri14.v19i1.1626
17

6

a mass-mediei și a sistemelor pentru violența sexuală și de gen comisă de bărbații
judiciare
musulmani
- Orbirea intenționată a mass-media occidentale
față de violența sexuală și de gen comisă de bărbații
musulmani
- Elitele și guvernele occidentale ignoră violența
sexuală și de gen comisă de bărbații musulmani
7

Toleranță extremă în Occident

- Niveluri extreme de toleranță în Occident ca
urmare a unei înțelegeri distorsionate a realității

Tabel 1. Metanarative și subnarative
(E. G. Cushman și K. Avramov, ”Eurosodoma: Specificul narativelor despre sexualitate și gen ca arme în
dezinformarea contemporană rusă și pro-rusă”)

Fiind încă puternic ancorată în spațiul de influență al Federației Ruse, Republica Moldova a fost
și continuă să fie targetată de o parte din aceste metanarative prin varii instrumente și surse.
Probabil cea mai mare concentrare a acestor forme de propagandă a putut fi observată în cadrul
campaniilor electorale din 2020 și 2021. Multiple postări sponsorizate pe rețelele de socializare
și video-uri pe Youtube au acumulat zeci și sute de vizualizări[18][19]. Acestea distribuiau știri false,
discurs de ură, xenofobie și dezinformare în general la adresa partidelor pro-europene și a
partenerilor din Vest ai Moldovei.
Odată cu încheierea campaniei electorale urmată de victoria din 2021 a forțelor pro-europene la
Chișinău, următorul prilej de a disemina din abundență aceste metanarative s-a dovedit a fi
Convenția de la Istanbul. Mass media, actorii politici și liderii de opinie pro-ruși au folosit
dezinformarea și propaganda anti-Convenție pentru a sabota ratificarea acesteia de către
Republica Moldova. Îndeosebi, Partidul Socialiștilor (PSRM), mass-media afiliată acestuia și
Biserica Ortodoxă s-au dovedit a fi cei mai vocali opozanți ai ratificării Convenției20. Motivele
invocate sunt legate de așa-numita ”ideologie de gen”, care ar ataca familia tradițională și valorile
creștine21. Acest discurs se încadrează în metanarativa nr. 2 – ”Desființarea rolurilor tradiționale
de gen în Occident” și nr. 3 - ”Subversiunea occidentală prin intermediul "ideologiei de gen" din
studiul sus-menționat.
Conform studiului lui E. G. Cushman și K. Avramov, cele 7 metanarative propagandistice sunt
folosite pentru a promova obiectivele geopolitice mai largi ale Federației Ruse, și anume o
neîncredere sporită în multiculturalism, drepturile omului, toleranță, feminism și
liberalism, exprimate printr-o viziune eurosceptică.
În contextul victoriei forțelor pro-europene la alegerile din 2020 și 2021 la Chișinău, narațiunile
exploatate în spațiul informațional moldovenesc sunt menite, pe de o parte, să denigreze Uniunea
Europeană și, de cealaltă parte, să promoveze Federația Rusă drept o alternativă politică și
culturală.

https://www.youtube.com/watch?v=0z4OlDJPvok
https://www.youtube.com/watch?v=qCTlaqX2wC8
20 https://stopfals.md/ro/article/un-deceniu-de-la-semnarea-conventiei-de-la-istanbul-intreminciuna-si-adevar-180512
21 https://www.ipn.md/ro/ratificarea-conventiei-de-la-istanbul-nu-este-o-solutie7967_1070362.html
18
19
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Riscuri potențiale pentru Moldova
Republica Moldova a ratificat Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea
violenței împotriva femeilor şi a violenței domestice. Marele risc vine din faptul că după o
eventuală victorie a partidelor pro-ruse la următoarele alegeri, autoritățile moldovenești ar putea
de-ratifica Convenția. Aceste lucru este cu atât mai fezabil cu cât avem exemplul Turciei, care s-a
retras22 în 2021 din Convenție, și al Poloniei, care și-a anunțat intenția de a se retrage din
Convenție23.
Din acest motiv, eforturile de comunicare și sensibilizare despre Convenția de la Istanbul și
violența domestică trebuie continuate, chiar și după ce Moldova va ratifica deplin acest tratat.
Opozanții ratificării Convenției vor continua să o denigreze și să răspândească dezinformări
despre aceasta, deoarece le servește intereselor lor politice, geopolitice și/sau economice. În
special, partidele și mass-media pro-ruse împreună cu BOM vor continua să instrumentalizeze
convenția și alte chestiuni legate de gen.
Având în vedere aceste realități, este imperativ ca susținătorii drepturilor omului și ai Convenției
de la Istanbul să continue să informeze publicul cu privire la rolul important pe care îl are
Convenția în prevenirea violenței de gen, protejarea victimelor și urmărirea penală a agresorilor.
Mai mult, autoritățile responsabile de implementarea prevederilor Convenției ar trebui să
continue să comunice despre efectele ratificării Convenției în Moldova și cum la modul practic
dispozițiile Convenției s-au transformat în acțiuni care au îmbunătățit siguranța și au
împuternicit femeile și fetele din Moldova.

https://www.euronews.com/2021/07/01/istanbul-convention-turkey-officially-withdrawsfrom-treaty-protecting-women
23 https://www.bbc.com/news/world-europe-53538205
22
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