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INTRODUCERE

“Violenþa sexualã ºi de gen este o problemã serioasã, una pe 
care trebuie sã o contracarãm frontal. Am iniþiat o serie de 
instrumente pentru a ajuta la prevenirea ei ºi pentru a asista 
victimele atunci când nu putem preveni producerea acestor acte. 
Este de datoria noastrã, a tuturor celor care lucrãm cu refugiaþi ºi 
cu persoane deplasate intern, sã folosim aceste instrumente cât 
mai eficient.”

Ruud Lubbers
Înaltul Comisar al Naþiunilor Unite pentru RefugiaþI

           UNHCR a publicat un prim ghid pe aceastã temã în 1995, 
intitulat “Violenþa sexualã ºi de gen: Ghid de prevenire ºi 
rãspuns”. La acea vreme, devenise evident cã gravitatea acestei 
probleme necesita o abordare atentã ºi consistentã, acþiuni 
concertate ce pânã atunci nu fuseserã formulate ºi sistematizate 
în publicaþiile anterioare ale UNHCR. Meritul acestei publicaþii a 
fost acela de a creºte receptivitatea ºi gradul de înþelegere 
privind aceastã gravã încãlcare a drepturilor fundamentale ale 
omului, constituind în acelaºi timp fundamentul pe care s-au 
dezvoltat ulterior programe de prevenire ºi rãspuns la violenþa 
sexualã ºi de gen.
           Din 1995 s-a acumulat o multitudine de informaþii ºi practici 
referitoare la responsabilitãþile individuale, instituþionale ºi 
naþionale pentru implementarea acestui ghid ºi pentru asigurarea 
protecþiei persoanelor de interes pentru UNHCR: refugiaþi, 
returnaþi, persoane deplasate intern. De-a lungul acestor ani, atât 
UNHCR, alte agenþii ONU, organizaþii guvernamentale ºi non-
guvernamentale, cât ºi refugiaþi, returnaþi ºi persoane deplasate 
intern au evaluat programele ºi activitãþile sugerate de cãtre acest 
ghid în contextul situaþiilor de urgenþã. Acest proces de evaluare 
a culminat cu “Conferinþa inter-agenþii de evaluare a prevenirii ºi 
rãspunsului la violenþa sexualã ºi de gen în contextul refugiului”, 
conferinþã desfãºuratã la Geneva, în martie 2001.

Participanþii la aceastã conferinþã au concluzionat 
necesitatea îmbogãþirii ºi accentuãrii anumitor aspecte relatate 
în ghidul din 1995, care sã reflecte progresele înregistrate de-a 
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în ghidul din 1995, care sã reflecte progresele înregistrate de-a 
lungul anilor ºi sã îmbogãþeascã abordarea multisectorialã, inter-
agenþii, în confruntarea cu violenþa sexualã ºi de gen împotriva 
refugiaþilor, returnaþilor ºi persoanelor deplasate intern. 

Ultima formã, revizuitã ºi îmbogãþitã a acestui ghid a fost 
publicatã în mai 2003. Materialul de faþã reprezintã o sintezã a 
acestui ghid. Condensând o serie de informaþii pe problematica 
violenþei sexuale ºi de gen, materialul se doreºte a fi un 
instrument practic, adresat lucrãtorilor din domeniul asistenþei 
refugiaþilor, cu precãdere celor din sectorul non-juridic, ºi anume 
lucrãtori sociali, psihologi, cadre medicale etc.

Câteva clarificãri se impun, ºi anume referitoare la 
utilizarea unor concepte în conþinutul materialului:

Termenul “refugiaþi” se foloseºte in extenso, referindu-se 
deopotrivã la solicitanþi de azil, returnaþi ºi persoane deplasate 
intern, persoane care au dobândit o formã de protecþie, atât 
bãrbaþi cât ºi femei, atât copii cât ºi adulþi.

Termenii “victime/supravieþuitori” se referã la indivizi sau 
grupuri care au suferit acest tip de violenþe. “Victimele” trebuie 
tratate cu sensibilitate ºi compasiune, în timp ce adresându-ne 
cu termenul de “supravieþuitori” le recunoaºtem puterea de a 
depãºi traumele ºi de a merge mai departe. Termenul de 
“victimã” este asociat cu cel de slãbiciune, stigmatizare, atitudini 
ce trebuie evitate de cãtre cei care asigurã asistenþa ºi chiar de 
cãtre comunitate.

Bãrbaþii ºi bãieþii sunt deseori victime/supravieþuitori ai 
violenþei sexuale ºi de gen, dar statisticile confirmã cã 
majoritatea victimelor/supravieþuitorilor sunt femei ºi fete. 
Acesta este motivul pentru care se va face referire cu precãdere 
la persoanele de sex feminin.

Termenul de “actori” cuprinde indivizi, grupuri, organizaþii 
ºi instituþii implicate în prevenirea ºi rãspunsul la violenþa sexualã 
ºi de gen. Actori pot fi ºi refugiaþii, populaþiile locale, angajaþi sau 
voluntari ai agenþiilor ONU, ONG-uri, instituþii guvernamentale 
din þara gazdã, donatori, finanþatori, precum ºi alþi membri ai 
comunitãþii internaþionale.
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1. Protecþia refugiaþilor împotriva violenþei 
    sexuale ºi de gen

 

*  Dreptul la viaþã, libertate ºi securitate personalã;
*  Dreptul la cele mai înalte standarde realizabile de     
   sãnãtate fizicã ºi mentalã;
*  Dreptul la libertate împotriva torturii sau a tratamentelor
   inumane sau degradante;
*  Dreptul la libertatea de miºcare, opinie, expresie ºi
   asociere;
*  Dreptul de a accede într-o cãsãtorie pe baza
   consimþãmâtului liber ºi deplin, precum ºi de a beneficia 
   de drepturi egale cu partenerul, atât în timpul cãsãtoriei 
   cât ºi la dizolvarea ei;
*  Dreptul la educaþie, securitate socialã ºi dezvoltare
   personalã;
*  Dreptul la participare culturalã, politicã ºi publicã, 
   accesul egal la servicii, locuri de muncã ºi retribuire 
   egalã pentru munca egalã.

Prevenirea si rãspunsul la violenþa sexualã ºi de gen sunt 
legate în mod direct de protecþia drepturilor omului. Fiecare 
individ, fãrã deosebire de rasã, culoare, sex, limbã, religie, 
orientare politicã, origine naþionalã sau socialã, proprietate, 
statut social, etc este îndreptãþit la respect, protecþie, exerciþiul 
drepturilor si libertãþilor umane fundamentale. Actele de violenþã 
sexualã ºi de gen  încalcã o serie de drepturi fundamentale ale 
omului:

Existã câteva instrumente internaþionale importante 
care se referã la violenþa sexualã ºi de gen:

*    Convenþia pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare  
      împotriva femeii  - Adunarea Generalã a Naþiunilor Unite, 1981
*    Declaraþia Naþiunilor Unite pentru eliminarea violenþei împotriva 
      femeii - Adunarea Generalã a Naþiunilor Unite, 1993
*    Declaraþia ºi Platforma de Acþiune de la Beijing, 1995
*    Statutul Curþii Penale Internaþionale de la Roma, 1998 
*    Rezoluþia 1325 a Consiliului de Securitate al Naþiunilor Unite,  
      2000 
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UNHCR, agenþiile umanitare ºi cele care militeazã pentru 
respectarea drepturilor omului împart cu statele membre 
responsabilitatea de a asigura protecþia acestora. Mandatul 
UNHCR este de a asigura protecþia internaþionalã a refugiaþilor ºi 
de a gãsi soluþii durabile la problemele refugiaþilor, iar împreunã 
cu statele membre împarte responsabilitatea de a se asigura cã 
refugiaþii sunt protejaþi de violenþã sexualã sau de gen. În acest 
sens, UNHCR defineºte conceptul de “protecþie” ca fiind  

cel puþin o femeie din trei a fost bãtutã, forþatã sã întreþinã 
relaþii sexuale sau a fost abuzatã în alte moduri pe parcursul 
vieþii;
… 2 milioane de femei sunt anual victime ale traficului de 
persoane transfrontalier;
… peste 90 milioane de femei ºi fete din Africa sunt victime ale 
mutilãrii genitale feminine;
… cel puþin 60 milioane de fete care urmau sã se nascã lipsesc 
din diferite populaþii, cele mai multe în Asia, din cauza avorturilor 
selective, infanticidului ºi a neglijãrii;
… recent, violul în masã a fost semnalat în Bosnia, Liberia, 
Cambodgia, Peru, Somalia, Uganda; peste 20.000 de femei 
musulmane au fost violate în timpul rãzboiului din Bosnia;
… în 94% din aºezãrile persoanelor deplasate intern din Sierra 
Leone s-au raportat incidente de tipul atacului sexual, inclusiv 
violul, tortura si sclavia sexualã;
… între 250.000 ºi 500.000 femei au fost violate în timpul 
genocidului din Rwanda din 1994.

 “toate acþiunile menite sã asigure femeilor, bãrbaþilor, 
fetelor ºi bãieþilor - persoane de interes pentru UNHCR, 
acces egal la drepturile lor ºi posibilitatea de a se bucura în 
mod egal de aceste drepturi, în concordanþã cu 
componentele legislative relevante (drept umanitar 
internaþional, drepturile omului ºi legislaþia cu privire la 
refugiaþi)”.

2. Delimitãri conceptuale; concepte cheie

… 
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Violenþa sexualã, violenþa de gen, violenþa împotriva 
femeii se referã la grave încãlcãri ale drepturilor 
fundamentale ale omului, care perpetueazã stereotipii 
legate de rolurile sexuale ºi care neagã demnitatea umanã ºi 
independenþa individului, afectând dezvoltarea fiinþei 
umane. Reprezintã abuzul psihologoic, fizic ºi sexual care 
proclamã poziþia de inferioritate ºi subordonare a femeii ºi 
perpetueazã puterea ºi controlul bãrbaþilor. Violenþa 
sexualã ºi de gen vizeazã atât individul cât ºi grupul de 
indivizi ºi are un efect devastator asupra vieþii victimelor, de 
cele mai multe ori femei ºi fete.

Concepte cheie

¡   Sex

¡   Gen

¡   Violenþã

¡   Abuz

În acelaºi timp, concentrarea numai pe populaþia de sex 
feminin (ca ºi categorie vulnerabilã) în abordarea violenþei 
sexuale ºi de gen tinde sã plaseze responsabilitatea prevenirii ºi 
rãspunsului asupra victimelor/supravieþuitorilor acestui tip de 
agresiune, de aceea un plan de prevenire ºi rãspuns trebuie sã 
se focalizeze în egalã mãsurã pe rolurile ºi nevoile femeilor dar ºi 
ale bãrbaþilor, precum ºi pe modalitãþile prin care aceºtia pot fi 
abilitaþi în procesul de schimbare.

 în înþelegerea ºi definirea violenþei 
sexuale ºi de gen: 

 caracteristici biologice ºi fiziologice ale bãrbaþilor ºi 
femeilor; sunt congenitale iar diferenþele dintre sexe sunt 
limitate la funcþiile fiziologice de reproducere;

 caracteristici sociale construite pe baza a diferiþi 
factori, cum ar fi vârsta, religia, originea etnicã ºi socialã. Ele 
diferã de la o culturã la alta ºi definesc statutul, rolul, 
responsabilitatea socialã, relaþiile de putere dintre membrii 
oricãrei societãþi sau culturi. Genul se învaþã, se dobândeºte 
prin socializare ºi prin urmare se poate schimba; acesta are 
tendinþa de a evolua, pentru a rãspunde schimbãrilor din 
mediul social, politic ºi cultural;

mijloc de control ºi opresiune de naturã 
emoþionalã, psihologicã, fizicã, sexualã, socialã. În timp ce 
agresivitatea este o tendinþã înnãscutã, violenþa se învaþã;

 uzul inadecvat de putere prin care autorul deþine 
controlul sau anumite avantaje asupra abuzatului;

-

-

-

-
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¡   Coerciþie

¡   Agresor

*   Violenþa sexualã;

*   Violenþa fizicã;

*   Violenþa emoþionalã ºi psihologicã;

*   Practici tradiþionale dureroase/vãtãmãtoare;

*   Violenþa socio-economicã.

  

  

-

-

forþare sau tentativa de forþare împotriva 
consimþãmântului persoanei, uzându-se de ameninþare, 
insistenþã, manipulare, norme culturale sau putere economicã;

 persoanã, grup, instituþie care exercitã abuzul de 
putere. Este un mit cã violenþa sexualã ºi de gen este înfãptuitã de 
strãini - cele mai multe acte de acest tip sunt înfãptuite de 
persoane cunoscute, iar multe incidente violente sunt premeditate 
ºi planificate. Statul ºi instituþiile acestuia devin agenþi de persecuþie 
atunci când nu schimbã sau nu previn practicile discriminatorii ce 
conduc la producerea violenþei sexuale ºi de gen. Agresori/agenþi 
de persecuþie pot fi, de asemenea, partenerii intimi, membri ai 
familiei, rude apropiate ºi prieteni, membri influenþi ai comunitãþii. 
Prin practicile discriminatorii în furnizarea de servicii, chiar ºi forþele 
de securitate ºi soldaþii, forþele de menþinere a pãcii, lucrãtorii 
comunitari pot deveni agresori.

Iatã cele mai comune tipuri de violenþã sexualã ºi de 
gen. Lista nu este exhaustivã, ºi trebuie menþionat cã, de cele 
mai multe ori, douã sau mai multe tipuri de violenþã se pot 
produce în acelaºi timp. Categoriile sunt, dupã cum urmeazã:

3. Tipuri de violenþã sexualã ºi de gen
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3.1. VIOLENÞA SEXUALÃ

3.2. VIOLENÞA FIZICÃ
Tipul actului

Atac fizic

Trafic de 
persoane, 
sclavie

Descriere/exemple

Lovituri, pumni, muºcãturi, arsuri, mutilare, 
ucidere, cu sau fãrã arme, de cele mai multe 
ori în combinaþie cu alte forme de violenþã 
sexualã sau de gen
Vânzarea ºi traficul de fiinþe umane în scopul 
practicãrii forþate a sexului ºi a muncii sau a 
unor servicii, sclavie sau practici similare 
sclaviei, înlãturarea unor organe

Poate fi înfãptuitã de cãtre:

Partener marital, intim, membru al 
familiei, prieten, strãin, orice persoanã 
aflatã într-o poziþie de putere, membri 
ai pãrþilor aflate în conflict
Orice persoanã aflatã într-o poziþie de 
putere

9

Tipul actului

Viol, viol 
conjugal

Abuz sexual 
asupra 
copilului, 
incest
Sodomizare 
forþatã 
ºi viol anal
Tentativã de 
viol ºi de 
sodomizare
Abuz sexual

Exploatare 
sexualã

Harþuire 
sexualã

Poate fi înfãptuitã de cãtre:

Violenþa 
sexualã ca 
instrument 
de rãzboi ºi 
de torturã

Invadarea oricãrei pãrþi a corpului victimei de 
cãtre agresor cu un organ sexual, sau a 
orificiilor genitale ºi anale ale victimelor cu 
orice obiect sau altã parte a corpului prin 
forþare, ameninþare, coerciþie, profitând de un 
mediu coercitiv sau împotriva unei persoane 
incapabile de a-ºi da consimþãmântul

Orice act prin care copilul este folosit pentru 
obþinerea plãcerii sexuale 

Intromisiune analã forþatã, de obicei un 
bãrbat asupra altuia sau bãrbat-femeie

Tentativa de intromisiune forþatã/prin 
coerciþie, fãrã penetrare

Or ice contact  sau ameninþare de 
intromisiune cu caracter sexual, incluzând 
atingeri nepotrivite, forþate

Orice abuz de naturã sexualã, împotriva 
unei persoane aflate într-o poziþie de 
vulnerabilitate, de pe poziþii inegale de 
putere sau prin abuz de încredere. Este unul 
din scopurile traficului de persoane (mariaj 
forþat, sarcinã forþatã, angajarea forþatã în 
pornografie sau prostituþie, ºantaj sexual, 
scalvie sexualã)

Orice avans inadecvat cu tentã sexualã, 
solicitarea de servicii sexuale, insinuãri care 
interfereazã cu munca în scopul condiþionãrii 
obþinerii unor avantaje sau pentru intimidare

Crime împotriva umanitãþii de naturã sexualã, 
incluzând violul, sclavia sexualã, avorturi ºi 
sterilizare forþatã, naºtere ºi sarcinã 
forþatã.Violenþa sexualã ca instrument de 
torturã este definitã ca orice act sau 
ameninþare de naturã sexualã prin care este 
cauzatã durere sau suferinþã severã de naturã 
mentalã sau fizicã, folositã pentru obþinerea de 
informaþii, de confesiuni, pentru pedepsirea 
victimei ori a unei terþe persoane, intimidarea 
în acelaºi scop, utilizând aceleaºi instrumente.

Orice persoanã aflatã într-o poziþie de 
putere, de autoritate sau control, inclusiv 
soþul, partenerul intim sau însoþitor/ 
ocrotitor

De obicei de cãtre o persoanã în care 
copilul are încredere - pãrinte, membru al 
familiei, strãin, vârstnic, cadru didactic, 
însoþitor, etc

Orice persoanã aflatã într-o poziþie de 
putere, de autoritate sau control

Orice persoanã aflatã într-o poziþie de 
putere, de autoritate sau control

Orice persoanã aflatã într-o poziþie de 
putere, de autoritate sau control, membri 
ai familiei, ai comunitãþii, colegi, 
supervizori, strãini

Orice persoanã aflatã într-o poziþie de 
putere, de autoritate sau control, inclusiv 
personal al agenþiilor umanitare, soldaþi/ 
forþe de ordine, reþele de traficanþi

Angajatori, colegi sau orice altã persoanã 
aflatã într-o poziþe de superioritate

De cele mai multe ori sãvârºit, încurajat ºi 
ordonat de cãtre forþe militare, de poliþie, 
grupãri armate sau alte pãrþi aflate în 
conflict

Descriere/exemple



Tipul actului

Abuz 
psihologic ºi 
umilire

Sechestrare

Tipul actului

Mutilare 
genitalã 
femininã 
(FGM)

Mariaj 
prematur  

Cãsãtorie 
forþatã   

Descriere/exemple

Abuzul verbal non-sexual care insultã, 
degradeazã, implicã victimele în activitãþi 
cu caracter umilitor, în public sau privat, 
inclusiv negarea nevoilor financiare minime 
pentru supravieþuire
Izolarea unei persoane de familie, prieteni, 
restricþionarea miºcãrii, privarea de libertate
sau interzicerea dreptului de liberã miºcare,
deplasare

Descriere/exemple

Tãierea, împungerea, coaserea unor organe 
genitale în scopuri non-medicale, la vârste
 fragede, din considerente culturale, de cele 
mai multe ori fãcutã în mod repetat de-a
 lungul vieþii (ex: dupã naºtere sau dupã ce 
femeia/fata a fost victima unui atac sexual)
Cãsãtorie aranjatã, sub vârsta legalã a
capacitãþii de exerciþiu - contactele sexuale 
devin astfel violuri, atâta timp cât fetele nu îºi 
dau consimþãmântul la aceastã cãsãtorie
Cãsãtorie aranjatã împotriva dorinþei victimei, 
cu plata de obicei a unei sume de bani; în caz 
de refuz apar consecinþe violente ºi abuzive

Poate fi înfãptuitã de cãtre:

Orice persoanã aflatã într-o poziþie de 
putere, de cele mai ulte ori sãvârºit de 
cãtre parteneri maritali, intimi, membri 
ai familiei aflaþi în poziþie de 
autoritate
Orice persoanã aflatã într-o poziþie de 
putere, de cele mai ulte ori sãvârºit de 
cãtre parteneri maritali, intimi, membri 
ai familiei aflaþi în poziþie de 
autoritate

Poate fi înfãptuitã de cãtre:

Practicieni tradiþionali, sprijiniþi de 
cãtre membrii familiei, grupuri 
religioase, întreaga comunitate 
ºi unele state

Pãrinþi, comunitãþi ºi stat

Pãrinþi, membri ai familiei

3.3. VIOLENÞA EMOÞIONALÃ ªI PSIHOLOGICÃ

3.4. PRACTICI TRADIÞIONALE DUREROASE/VÃTÃMÃTOARE

Ucidere de 
onoare ºi 
schilodire  

Infanticid 
ºi/sau 
neglijare  

Negarea 
dreptului 
femeii la 
educaþie

Mutilarea sau uciderea unei femei sau fete ca 
pedeapsã pentru acte considerate inadecvate 
pentru genul lor ºi despre care se crede cã 
aduc ruºine familiei (ex: turnarea de acid pe 
faþa tinerei femei pentru cã a facut familia de 
râs încercând sã se cãsãtoreascã cu altcineva 
decât cel ales de cãtre familie) sau pentru 
pãstrarea onoarei familiei (ex: ca rãscumparare 
pentru o ofensã comisã de un membru 
masculin al familiei)

Uciderea, privarea de hranã ºi/sau neglijarea 
copiilor de sex feminin pentru cã ele sunt 
considerate a fi mai puþin “valoroase” în 
societate decât copiii de sex masculin

Interzicerea accesului fetelor/femeilor la 
frecventarea ºcolii, întreruperea ºcolarizãrii - 
nivel minimal, de bazã, de instruire

Pãrinþi, membri ai familiei,  membri 
ai comunitãþii

Pãrinþi, membri ai familiei

Pãrinþi, membri ai familiei,  membri 
ai comunitãþii, unele state
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4. Unde ºi când se produce violenþa sexualã ºi 
    de gen

Violenþa sexualã ºi de gen se întâlneºte oriunde, oricând; 
este folositã ca armã de rãzboi dar perpetuatã ºi în 
presupusa siguranþã a mediului familial. De la individ, 
familie, comunitate, pânã la societate, sisteme legislative ºi 
structuri ce guverneazã societatea, existã diferite moduri de 
reacþie la aceste tipuri de violenþã:

*   La nivel individual

*   Nivelul relaþiilor interumane

, gradul de cunoºtinte, siguranþa 
     personalã, accesul la resurse, servicii, beneficii sociale,  
     istoriile personale ºi atitudini/convingeri cu privire la gen pot 
     determina ca o persoanã sã devinã sau nu victimã/ 
     supravieþuitor al violenþei sexuale ºi de gen sau agresor de 
     aceastã facturã.

 reprezintã contextul imediat în 
     care se poate produce abuzul: între indivizi, chiar în familie.  
     De la acest nivel încep sã se contureze inegalitãþile de putere 
     care articuleazã poziþiile de subordonare ºi de privilegiu.

Tipul actului

Discriminare 
ºi/sau negare 
a accesului la 
unele servicii, 
oportunitãþi
Marginalizare 
ºi excludere 
socialã, 
ostracizare, 
bazate pe 
orientarea 
sexualã
Practici 
juridice 
obstructive

            Descriere/exemple

Excluderea, negarea accesului la 
educaþie, servicii de sãnãtate, munca 
neremuneratã, negarea dreptului de 
proprietate

Negarea accesului la servicii, beneficii 
sociale sau la exerciþiul drepturilor 
fundamentale-civile, sociale, politice, 
culturale. Condamnãri penale, practici 
discriminatorii, ostilitate publicã sau 
privatã împotriva: homosexualilor, 
transexualilor sau travestiþilor
Negarea accesului la exerciþiul 
drepturilor civile, sociale, economice, 
culturale ºi politice, în mod deosebit
femeilor

Poate fi înfãptuitã de cãtre:

Membri ai familiei, ai societãþii, instituþii 
ºi organizaþii, actori 
guvernamentali

Membri ai familiei, ai societãþii, instituþii 
ºi organizaþii, actori 
guvernamentali

Familie, comunitate, istituþii, stat

3.5. VIOLENÞA SOCIO-ECONOMICÃ

11



*   Comunitatea

*   Societatea

Violenþa sexualã ºi de gen în diferitele etape ale refugiului

*    În timpul conflictului, înaintea plecãrii

  semnificã dinamica dintre/în rândul oamenilor
     care sunt influenþaþi de socializare în structurile locale, ºcoli,     
     instituþii de sãnãtate, grupuri informale ºi colective de muncã.
     În cazul refugiaþilor, aceastã comunitate este reprezentatã   
     de campurile sau centrele de cazare unde accesul la servicii
     poate avea un impact direct sau indirect asupra producerii
     violenþei sexuale sau de gen.

include normele sociale ºi culturale cu privire la
     rolurile de gen, atitudinile întâlnite printre copii, femei ºi 
     bãrbaþi, cadrul legal ºi politic ce guverneazã comportamentul,
     precum ºi atitudinile faþã de folosirea violenþei ca mod de 
     rezolvare a conflictelor.

O altã perspectivã asupra localizãrii în timp ºi spaþiu a 
producerii violenþei sexuale ºi de gen este oferitã de 
studierea producerii violenþei pe parcursul diferitelor etape 
ale refugiului. În timpul conflictelor armate, structurile sociale 
sunt dezmembrate. Femeile ºi copiii sunt expuºi unor riscuri 
crescute când pãrãsesc locuinþele/þara, dar ºi în þara de azil. 
Adesea membrii familiei sunt dispersaþi în timpul plecãrii, 
cãlãtoriei, lãsând copiii despãrþiþi de familie sau femeile 
singurele responsabile pentru securitatea familiei sau a 
gospodãriei.

Iatã cele cinci etape ale situaþiei de refugiu ºi tipurile de 
violenþã sexualã ºi de gen care pot apãrea în aceste împrejurãri:

- abuz din partea  
     celor care controleazã puterea, schimbul în naturã (pe bazã 
     de sex, viol), rãpire de cãtre membri ai pãrþilor în conflict, 
     inclusiv forþele de securitate, violuri în masã urmate de
     sarcini nedorite;

 

Intervenþia în prevenirea ºi rãspunsul la violenþa sexualã ºi 
de gen trebuie sã fie orientatã asupra tuturor acestor 
niveluri, deoarece orice schimbare de model de 
comportament ºi de  atitudine la unul din aceste niveluri le 
afecteazã ºi pe celelalte.
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*    În timpul refugiului/cãlãtoriei

*    În þara de azil

*    În timpul repatrierii

*    În timpul reintegrãrii

Violenþa sexualã ºi de gen de-a lungul vieþii

*   Înainte de naºtere

*   În copilãrie

*   În timpul pubertãþii ºi adolescenþei

*   La vârsta reproductivã

*   La vârsta a treia

 - atacuri sexuale din partea  
     bandiþilor, a gãrzilor de frontierã ºi a  piraþilor, capturarea   
     pentru traficare, schimburi cu sclavi;

 - abuz sexual, coerciþie, ºantaj din partea
     reprezentanþilor autoritãþii sau a celor care au în grijã copii
     separaþi, violenþa în familie, solicitarea de favoruri sexuale
     în schimbul apei, alimentelor sau a altor bunuri, reluarea
     practicilor tradiþionale dureroase/vãtãmãtoare;

 - asemãnãtoare celor menþionate în
     faza refugiului/cãlãtoriei;

 - abuz sexual împotriva returnaþilor
     ca o formã de rãzbunare, ºantaj sexual în schimbul
     regularizãrii statutului legal, excluderea din procesul de luare 
     a deciziilor, interzicerea accesului la resurse, la documente de
     identitate, interzicerea dreptului de redobândire ºi folosire a 
     proprietãþii.

O altã perspectivã asupra producerii violenþei sexuale ºi 
de gen este oferitã de studierea acestui fenomen în mod 
transversal, de-a lungul vieþii. Iatã aceste etape ºi tipurile de 
violenþã specifice întâlnite pe parcursul lor:

 - avorturi selective, bãtãi suferite de    
    mamã în timpul sarcinii, sarcinã forþatã;

 - infanticid al copiilor de sex feminin, abuz 
    psihologic ºi fizic, acces redus la hranã ºi îngrijire medicalã

- cãsãtorii premature
    mutilare genitalã, abuz sexual din partea membrilor familiei 
    sau a persoanelor strãine, acces discriminatoriu la hranã, la   
    îngrijire/servicii medicale ºi la educaþie, viol la locul de muncã,
    hãrþuire sexualã, cãsãtorii aranjate, traficare;

- abuz psihologic, fizic ºi sexual din
    partea partenerilor intimi ºi a rudelor, sarcinã forþatã, abuz ºi 
    hãrþuire sexualã la locul de muncã, viol, abuzarea vãduvelor,
    inclusiv privarea de proprietate, practici sexuale de curãþare/
    purificare;

- abuzarea vãduvelor, inclusiv privarea de
    proprietate, acuzaþii de vrãjitorie, abuz fizic ºi psihologic din
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    partea membrilor mai tineri ai familiei, acces discriminatoriu la
    hranã ºi îngrijire medicalã.

Înþelegerea cauzelor violenþei sexuale ºi de gen este 
punctul de pornire în dezvoltarea unor planuri de acþiune pentru 
prevenirea acestui fenomen. Cauzele acestui fenomen se 
regãsesc în atitudinea ºi practicile societãþii de discriminare 
pe motive de gen, care plaseazã femeile într-o poziþie de 
subordonare faþã de bãrbaþi. Lipsa valorizãrii femeii din punct 
de vedere social ºi economic precum ºi a muncii acesteia, 
acceptarea rolurilor specifice genurilor perpetueazã ºi întãresc 
prezumþia cã bãrbaþii deþin puterea de decizie ºi de control 
asupra femeilor. Prin acte de violenþã sexualã ºi de gen, 
sãvârºite la nivel individual sau de grup, agenþii de persecuþie 
tind sã îºi menþinã privilegiile, puterea ºi controlul asupra 
celorlalþi. Identitatea ºi rolul de gen sunt determinate de sex, 
vârstã, condiþie socio-economicã, origine etnicã, naþionalitate ºi 
religie. Relaþiile dintre femei ºi bãrbaþi, dintre femei precum ºi 
dintre bãrbaþi sunt marcate de diferite niveluri de autoritate ºi de 
putere care menþin privilegiile ºi subordonarea dintre membrii 
unei societãþi. Dezacordul sau lipsa de receptivitate faþã de 
drepturile omului, faþã de egalitatea de gen, democraþie ºi 
mijloace non-violente de rezolvare a conflictelor contribuie la 
perpetuarea acestor inegalitãþi.

O persoanã poate deveni victimã sau chiar agresor în 
contextul existenþei/apariþiei urmãtoarelor tipuri de riscuri:

 - lipsa de securitate, dependenþa, 
deficienþele fizice ºi mentale, lipsa alternativelor în adaptarea la 
schimbãrile de statut socio-economic, abuzul de alcool, de 
droguri, trauma psihologicã ºi stresul conflictului, al refugiului, al 

5. Cauze ºi consecinþe ale violenþei sexuale ºi
    de gen

CAUZE    [    Acþiuni de prevenire
CONSECINÞE    [    Acþiuni de rãspuns

*  Riscuri la nivel individual
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deplasãrii interne, ignoranþa, lipsa de cunoºtinþe despre 
drepturile individuale fundamentale statutate de organismele 
naþionale ºi internaþionale;

 - credinþe ºi 
practici culturale ºi tradiþionale discriminatorii, credinþe 
religioase;

- lipsa de protecþie a drepturilor femeii ºi copilului împotriva 
violenþei sexuale ºi de gen, lipsa de încredere în autoritãþile 
statului, aplicarea unor legi tradiþionale ºi practici care 
favorizeazã discriminarea, lipsa de interes pentru acest subiect, 
practici discriminatorii în administrarea justiþiei, neraportarea 
incidentelor de violenþã sexualã ºi de gen ºi lipsa de încredere în 
administrarea justiþiei, lipsa interesului de a pune sub acuzare 
toate cazurile raportate de acest tip de violenþã, numãrul mic de 
condamnãri obþinute în proporþie cu numãrul de raportãri de 
violenþã sexualã ºi de gen, inaccesibilitatea poliþiei ºi a 
instanþelor din cauza poziþionãrii campurilor de refugiaþi, absenþa 
femeilor din corpul ofiþerilor de poliþie/gardã, lipsa resurselor 
administrative ºi a echipamentului instanþelor locale ºi a forþelor 
de securitate, legi sau practici în administrarea justiþiei care 
sprijinã diferenþele de gen;

 - distrugerea structurilor sociale, 
exercitarea puterii politice ºi de control asupra comunitãþilor, 
diferenþele etnice, discriminarea socio-economicã;

 - colapsul 
structurilor familiale ºi sociale de suport, locaþii cu ratã înaltã de 
criminalitate, campuri supraaglomerate, adãposturi ºi gospodãrii 
comune, ansamblul de servicii, facilitãþi ºi accesul la acestea, 
lideri masculini predominanþi în comunitãþi, lipsa hranei, a 
combustibilului, a veniturilor ºi a posibilitãþii de retribuire pentru 
munca desfãºuratã, lipsa protecþiei din partea forþelor de poliþie, 
lipsa reprezentanþilor UNHCR/ONG-urilor în campurile de 
refugiaþi, lipsa documentelor de identitate ºi neînregistrarea 
persoanelor, populaþii locale ostile - refugiaþii fiind consideraþi  
privilegiaþi din punct de vedere material.

Victimele/supravieþuitorii violenþei sexuale ºi de gen riscã 
afecþiuni severe ºi probleme psiho-sociale, uneori riscã sã-ºi 
piardã viaþa, chiar dacã nu este vorba de atac fizic. Traumele 
psiho-emoþionale pot evolua pe termen lung ºi nu trebuie 
subestimate. 

*  Riscuri la nivelul normelor sociale ºi culturale

*  Cadru legal ºi practici în þara gazdã ºi/sau în þara de origine 

*  Rãzboi ºi conflicte armate

*  Situaþii de refugiu, returnare ºi deplasare internã
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Înþelegerea posibilelor consecinþe ale violenþei sexuale ºi de 
gen vor ajuta actorii implicaþi sã dezvolte strategii adecvate 
de rãspuns la aceste efecte ºi sã previnã agravarea unor 
stãri.

Consecinþe:

La acest nivel apar consecinþe letale (crimã, sinucidere, 
moartea mamei, moartea fãtului/copilului ºi moartea cauzatã de 
SIDA) sau consecinþe non letale, ºi anume:

 - rãni, ºocuri, boli, infecþii;
 - deficienþe, probleme somatice, infecþii 

cronice, dureri cronice, probleme gastrointestinale, tulburãri de 
apetit ºi hrãnire, de somn, abuz de droguri ºi/sau alcool);

 - avorturi spontane, sarcini nedorite, 
avorturi nesterile, boli cu transmisie sexualã inclusiv HIV/SIDA, 
tulburãri de menstruaþie, complicaþii în timpul sarcinii, afecþiuni 
ginecologice, tulburãri ale funcþiilor sexuale.

Este de menþionat cã multe societãþi blameazã 
victimele/supravieþuitorii violenþei sexuale ºi de gen. 
Marginalizarea ºi excluderea socialã cauzeazã afecþiuni 
ulterioare, inclusiv ruºine, sentimentul de urã de sine ºi depresie. 
Ca rezultat al stigmatizãrii sociale, cele mai multe 
victime/supravieþuitori ai violenþei sexuale ºi de gen nu 
raporteazã aceste incidente. Apar douã categorii de consecinþe 
în acest plan, atât de greu sesizabil ºi care se remediazã în timp 
ºi cu eforturi considerabile:

- sindrom de stres post-
traumatic, depresie, anxietate, teamã, furie, ruºine, insecuritate, 
urã de sine, boalã psihicã, gânduri ºi comportament de 
sinucidere;

- blamarea victimei/supravieþuitorului, 
pierderea rolului/funcþiilor în societate, stigmatizare socialã, 
respingere socialã ºi izolare, feminizarea sãrãciei, acutizarea 
inegalitãþilor de gen.

a)  La nivelul sãnãtãþii

=fizice acute
=fizice cronice

=reproductive

b)  La nivel psiho-social 

<consecinte emoþionale si psihologice

<consecinþe sociale
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c)   Cadru legal / justiþie

d)  Siguranþã / securitate

Dacã legislaþia naþionalã nu prevede protecþie adecvatã 
împotriva violenþei sexuale sau de gen, sau dacã practicile în 
justiþie ºi în poliþie sunt discriminatorii, acest tip de violenþã poate 
fi perpetuatã prin lipsa pericolului de pedeapsã penalã. 
Atitudinea comunitãþii de blamare a victimelor/supravieþuitorilor 
violenþei sexuale ºi de gen se reflectã adesea la nivelul 
instanþelor de judecatã. Multe raportãri/plângeri împotriva 
acestor incidente sunt respinse sau agresorii primesc pedepse 
uºoare. În unele þãri, pedeapsa pentru infractorii care sãvârºesc 
acte de violenþã sexualã ºi de gen constituie altã violare a 
drepturilor ºi libertãþilor victimei/supravieþuitorului ºi anume 
cãsãtoria forþatã cu agresorul. Astfel, în plan psihologic, victima 
este din nou agresatã, prin faptul cã agresorul este tratat ca ºi 
nevinovat.

Victima/ supravieþuitorul se simte nesigur, ameninþat, 
temãtor, neprotejat ºi în faþa riscului de a fi agresat din nou. Un alt 
aspect ce þine de contextul securitãþii este acela cã, în lucrul cu 
incidentele de trafic de persoane, poliþia ºi forþele de securitate 
pot fi tentate sã rãspundã în acelaºi mod. De asemenea, dacã 
poliþia sau forþele de securitate nu sunt receptive la suferinþa 
victimei ºi la nevoia de îngrijire, demnitate ºi respect, trauma se 
poate adânci din cauza comportamentului lipsit de înþelegere ºi 
din cauza amânãrii acordãrii asistenþei de specialitate.

Violenþa sexualã ºi de gen este o problemã care 
afecteazã indivizi, comunitãþi ºi instituþii. Datã fiind 
complexitatea acestui tip de violenþã, se recomandã 
abordarea prin care mai multe sectoare, organizaþii ºi 
discipline conlucreazã la identificarea ºi conceperea unor 
strategii care sã poatã contracara aceastã formã de violare a 
drepturilor fundamentale ale omului. Toþi actorii implicaþi în 
dezvoltarea strategiilor trebuie sã agreeze în comun un set de 

6. Principii directoare în asistenþa victimelor/   
    supravieþuitorilor 
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principii orientative ºi sã conºtientizeze cã violenþa sexualã ºi de 
gen este o gravã încãlcare a drepturilor fundamentale ale 
omului.

*   Implicarea comunitãþii de refugiaþi, îndeosebi în procesul  
    de luare a deciziilor
*   Asigurarea unei participãri echilibrate a bãrbaþilor ºi 
    femeilor, fetelor ºi bãieþilor în planificarea, implementarea, 
    monitorizarea ºi evaluarea programelor ce le sunt destinate
* Integrarea acþiunilor de prevenire ºi rãspuns la violenþa
    sexualã ºi de gen în toate tipurile de asistenþã a refugiaþilor  
    ºi în toate sectoarele
* Asigurarea coordonãrii multisectoriale a acþiunilor
    întreprinse de toþi actorii implicaþi
* Responsabilizarea la toate nivelurile, a tuturor celor
    implicaþi în programele de prevenire ºi rãspuns la violenþã
    sexualã ºi de gen

, urmãtorul set de  trebuie avute în 
vedere:

*   Asigurarea securitãþii victimelor/supravieþuitorilor   
    violenþei sexuale ºi de gen, precum ºi a familiilor acestora
*   Respectarea confidenþialitãþii asupra persoanelor 
    afectate ºi a familiilor lor - de aici derivã câteva reguli de 
    intervievare, dupã cum urmeazã: 
•  utilizaþi translatori/interpreþi din afara comunitãþii;
•  desfãºuraþi interviurile în spaþii sigure, private, cu translator de
    acelaºi sex cu persoana intervievatã; 
•  ascultaþi în mod activ, cu obiectivitate ºi rãbdare, nu forþaþi
    obþinerea informaþiilor, îndeosebi cele legate de incidente de
    tipul violenþelor sexuale ºi de gen;
•  formulaþi numai întrebãri relevante; 
•  evitaþi sã cereþi persoanei intervievate sã repete relatarea
    faptelor, în interviuri succesive;

La nivelul programelor de asistenþã a refugiaþilor câteva 
principii trebuie sã orienteze conceperea ºi implementarea 
acestora:

La nivel individual principii
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•  trimiteþi victimele violenþei sexuale ºi de gen la alte 
    instituþii/organizaþii, dacã nu dispuneþi de presonal calificat;
•  obþineþi acordul cu privire la prezenþa sau absenþa partenerului 
    la interviu.
*   Dacã victima violenþei sexuale ºi de gen este un copil,
    principiul interesului superior al copilului trebuie sã
    primeze
*   Non-discriminarea

 - fundamentul acestei abordãri este 
protecþia internaþionalã, care îºi propune ca refugiaþii sã fie
protejaþi în mod real ºi sã se poatã bucura efectiv de drepturile 
lor. Implicarea comunitãþii este esenþialã în conceperea, 
planificarea ºi implementarea programelor (cu implicarea 
membrilor comunitãþii în prevenirea ºi rãspunsul la violenþa 
sexualã ºi de gen). Toþi actorii implicaþi trebuie sã convinã asupra 
principiilor ºi normelor operaþionale, asigurându-se astfel 
coordonarea. Nu trebuie uitat cã pot exista mulþi actori a cãror 
contribuþie poate fi utilã ºi ale cãror roluri trebuie definite. 
Prevenþia ºi rãspunsul la violenþa sexualã ºi de gen implicã 
acþiuni derulate de diferiþi actori relevanþi, cei mai mulþi 
reprezentând unul sau mai multe dintre aceste sectoare: 
personal medical, psiho-social, de securitate ºi juridic.

Activitãþile de prevenire trebuie orientate pe potenþialii 
agresori, potenþialii supravieþuitori ºi cei care îi asistã pe toþi 
aceºtia. Având drept þintã populaþia de refugiaþi, refugiaþii trebuie 
implicaþi în conceperea, implementarea ºi evaluarea acestor 
strategii. Strategiile eficiente de prevenire includ acþiuni care se 
concentreazã pe urmãtoarele obiective:

La nivel multisectorial

CAUZE    [    PREVENIRE

7. Prevenirea violenþei sexuale ºi de gen

Numai prin identificarea cauzelor ºi a factorilor ce 
contribuie la diferitele tipuri de violenþã sexualã ºi de gen 
putem dezvolta strategii adecvate ºi eficace. 
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Obiective în prevenirea violenþei sexuale ºi de gen 

1. Transformarea normelor culturale

Strategii 

2.  Reconstruirea sistemelor de suport familial ºi comunitar

, cu accent pe abilitarea ºi   
încurajarea femeilor ºi fetelor. Acþiunile se desfãºoarã la 
urmãtoarele niveluri:

* la nivelul cunoºtinþelor (înþelegerea drepturilor omului, 
valorizarea sarcinilor reproductive ºi a muncii casnice, 
acceptarea alternativelor la rolurile de gen, folosirea metodelor 
non-violente pentru exprimarea furiei ºi frustrãrii);
*   la nivelul atitudinilor comunitãþii (prin respectarea contribuþiei 
fiecãruia în cadrul comunitãþii, implicarea tuturor în procesul de 
luare a deciziilor, suport pentru victimele/supravieþuitorii violenþei 
sexuale ºi de gen, condamnarea celor care abuzeazã de 
putere);
*  la nivel de comportament (atitudini ºi comportamente non-
discriminatorii, rezolvarea non-violentã a problemelor, 
raportarea incidentelor de violenþã sexualã ºi de gen, 
denunþarea atât a agresorilor cât ºi a actului de agresiune ºi 
sprijinirea victimelor/supravieþuitorilor).

de transformare a normelor culturale:
<  Iniþierea unor campanii de informare, educare ºi comunicare;
< Constituirea unor reþele de voluntari ºi a unor reþele de actori 

sociali;
< Asigurarea unei proporþii echilibrate privind prezenþa 

femeilor ºi a bãrbaþilor în structurile, comitetele de conducere 
ºi în procesul de luare a deciziilor;

< Capacitarea femeilor prin programe de instruire ºi activitãþi 
generatoare de venit;

< Implicarea bãrbaþilor, a copiilor ºi a tineretului.

Este ºtiut cã atunci când refugiaþii îºi pãrãsesc cãminele, 
sistemele tradiþionale, clasice de suport, atât cel familial cât ºi cel 
comunitar, se prãbuºesc. Rolurile sociale se inverseazã sau se 
altereazã. Comunitatea, care odinioarã impunea standardele ºi 
modelele de comportament social ºi moral este slãbitã sau chiar 
distrusã. Asemenea schimbãri reprezintã factori de risc pentru 
producerea violenþei sexuale ºi de gen.
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În acest context, iatã douã  importante:

<  dezvoltarea unor programe sociale ºi recreaþionale;
<  încurajarea activitãþilor religioase ºi spirituale.

În timpul desfãºurãrii analizei situaþionale trebuie 
identificate relaþiile de putere din cadrul comunitãþii de refugiaþi ºi 
din rândul celor care acordã asistenþã refugiaþilor. Persoanele ce 
deþin putere pot fi potenþiali agresori. 
      În acest sens existã douã  de urmat:

<  Conºtientizarea personalului organizaþiilor prin forme de     
       instruire periodicã;
<    Armonizarea cu standardele internaþionale de 
       responsabilizare ºi codurile de conduitã pentru lucrãtorii 
       agenþiilor umanitare;

În campurile ºi centrele de cazare este necesarã 
existenþa acestora, astfel încât nevoile de bazã sã fie acoperite, 
lucru care ajutã la prevenirea violenþei sexuale ºi de gen.

 pentru atingerea acestui scop în prevenirea 
violenþei sexuale ºi de gen sunt urmãtoarele:

<  Înregistrarea tuturor refugiaþilor;
<  Informarea refugiaþilor cu privire la drepturile ºi obligaþiile lor;
<  Implicarea comunitãþii de refugiaþi în planificarea, conceperea 
       ºi implementarea activitãþilor de prevenire a violenþei sexuale ºi 
       de gen;
<  Implicarea echilibratã pe considerente de gen în sistemul de 
       distribuþie a hranei ºi a produselor non-alimentare;
<   Implementarea unor programe de sãnãtate a reproducerii;
<   Implementarea unor programe pentru menþinerea siguranþei ºi 
       securitãþii;
<   Receptivitate faþã de populaþia gazdã;
<   Abordarea chestiunilor de gen în planificarea ºi implementarea 
       tuturor programelor de asistenþã a refugiaþilor.

strategii

3. Crearea condiþiilor pentru o mai bunã responsabilizare

strategii

4.  Asigurarea unor servicii ºi facilitãþi 

Strategiile
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5.  Influenþarea legilor scrise ºi nescrise

Strategiile

6.  Monitorizarea ºi înregistrarea incidentelor de violenþã 
sexualã ºi de gen

O primã condiþie în acest sens este familiarizarea cu 
legile ºi tradiþiile din þara gazdã dar ºi din þara de origine, mai 
exact dacã existã legislaþie ºi practicã împotriva discriminãrii pe 
bazã de gen ºi a violenþelor sexuale. Dacã da, acestea trebuie 
susþinute, eventual îmbunãtãþite. 

 sunt, dupã cum urmeazã:
<  Educarea instanþelor tradiþionale cu privire la drepturile  
      fundamentale ale omului;
<  Activitãþi de instruire ºi lobby adresate sistemului naþional 
     de justiþie;
<  Întãrirea legislaþiei ºi politicilor naþionale care protejeazã 
     drepturile omului;
<  Pledare pentru înãsprirea pedepselor pentru agresori.

Dacã aceste incidente se produc, este responsabilitatea 
tuturor actorilor implicaþi, din toate sectoarele - medical, social, 
juridic, securitate, sã le urmãreascã. Datele/faptele trebuie 
compilate ºi analizate în comun. În acelaºi timp trebuie analizate 
mecanismele de prevenire existente, ºi cele care trebuie 
dezvoltate în continuare.

Prin monitorizarea adecvatã a incidentelor de violenþã 
sexualã ºi de gen se poate evalua succesul unor strategii de 
prevenire ºi se pot elabora analize comparative.
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8. Rãspunsul la violenþa sexualã ºi de gen

CONSECINÞE   [     RÃSPUNS

activitãþile de rãspuns trebuie sã se concentreze pe aceste 
patru arii, prin urmãtoarele acþiuni:

* Dezvoltarea activitãþilor de educare ºi de creºtere a   
receptivitãþii comunitãþii

*  Stabilirea unor mecanisme de monitorizare ºi raportare a 
violenþei sexuale ºi de gen

*   Abilitarea comunitãþii de refugiaþi pentru a rãspunde acestui 
fenomen

*    Dezvoltarea unui sistem de servicii care sã rãspundã nevoilor 
medicale/de sãnãtate ale victimelor/supravieþuitorilor

*    Dezvoltarea unui sistem de servicii care sã rãspundã nevoilor 
psiho-sociale ale victimelor/supravieþuitorilor

*    Dezvoltarea unui sistem de servicii care sã rãspundã nevoilor 
de siguranþã/securitate a victimelor/supravieþuitorilor

Membrii comunitãþii trebuie sã ºtie cum ºi unde sã 
raporteze incidentele de violenþã sexualã ºi de gen. De 
asemenea, comunitatea trebuie sã fie susþinutã pentru a stabili 
mijloacele de suport al victimelor/supravieþuitorilor acestor 
agresiuni.

Corelate cu cele patru categorii de consecinþe (sãnãtate, 
psiho-social, siguranþã/securitate ºi cadru legal/justiþie), 

   Lansarea unor campanii de informare a publicului larg cu 
privire la violenþa sexualã ºi de gen.

    Un sistem transparent de orientare trebuie stabilit în fiecare 
locaþie unde existã refugiaþi, astfel încât aceºtia sã fie informaþi 
asupra serviciilor disponibile, la care sã apeleze în timp util.

   Lucrul cu comunitatea este esenþial în dezvoltarea unor 
strategii efective ºi eficiente de rãspuns.

  Îngrijire medicalã, orientare cãtre servicii specializate 
accesibile.

     Relaþia cu victimele/supravieþuitorii violenþei sexuale ºi de gen 
trebuie sã se bazeze pe empatie ºi receptivitate.

 Ulterior agresiunii, victimele/supravieþuitorii trebuie sã 
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beneficieze de maximum de securitate, iar comunitatea trebuie 
sã fie principalul actor în garantarea unui spaþiu sigur.

     Stabilirea unei metodologii în colaborare cu autoritãþile locale 
astfel încât victimele/supravieþuitorii care necesitã asistenþã 
juridicã pentru denunþarea agresiunii sã o poatã face în timp util.

  Personalul din teritoriu, din programele de asistenþã ºi 
personalul managerial pot juca un rol crucial în rãspunsul la 
violenþele sexuale ºi de gen.

 ªi în cazul agresorilor trebuie respectate drepturile 
fundamentale ale omului, inclusiv dreptul la securitate fizicã.

Principiile ºi recomandãrile expuse anterior se aplicã ºi 
copiilor refugiaþi. În cazul copiilor însã, trebuie avute în vedere ºi 
alte aspecte. Lucrul cu copiii refugiaþi implicã o bunã cunoaºtere 
a Convenþiei cu privire la Drepturile Copilului (1989), 
instrument care prevede standardele de protecþie a drepturilor 
tuturor copiilor. 

„Copil”, conform Convenþiei, este «orice persoanã cu 
vârsta sub 18 ani », dacã legislaþia naþionalã nu prevede o altã 
limitã de vârstã. 

Copiii refugiaþi se gãsesc în faþa unui risc crescut, diferit, 
de victimizare sexualã ºi de gen, datã fiind dependenþa lor faþa 
de adulþi, capacitatea limitatã de a se proteja ºi de a lua decizii, 
puterea lor limitatã. Corelat cu nivelul de dezvoltare la care se 
aflã, aceºtia nu pot înþelege pe deplin conotaþiile de naturã 
sexualã ale anumitor comportamente ºi nici nu îºi pot exprima 
consimþãmântul în cunoºtinþã de cauzã. Genul, originea etnicã, 
factorii culturali, sociali ºi economici pot constitui elemente de 
risc suplimentar, care îi pot expune violenþei sexuale ºi de gen.

*    Stabilirea unui rãspuns la nivelul cadrului juridic/legal

*   Identificarea rolurilor ºi responsabilitãþilor altor potenþiali actori

*   Dezvoltarea unui plan de lucru/asistenþã cu agresorii

9. Violenþa sexualã ºi de gen împotriva copiilor
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Violenþa sexualã ºi de gen împotriva copiilor are efecte 
devastatoare asupra dezvoltãrii acestora, precum ºi asupra 
sãnãtãþii lor fizice ºi mentale.

Relevante pentru protecþia copiilor refugiaþi, în textul 
Convenþiei cu privire la Drepturile Copilului, se regãsesc 
urmãtoarele 

1.Copii separaþi ºi/sau neînsoþiþi (aceºti copii nu sunt „orfani” 
decât dacã existã o dovadã clarã a decesului pãrinþilor)

Sunt expuºi exploatãrii sexuale, abuzului, recrutãrii 
militare, rãpirii, traficului ºi detenþiei atâta timp cãt nu sunt însoþiþi 
de un adult care îi protejeazã. Deºi pot fi însoþiþi de un adult/o 
rudã, pot înfrunta aceleaºi riscuri. Dacã pãrinþii au decedat, 
deseori aceºti copii sunt singurii susþinãtori ai familiei.
2. Copii aflaþi în detenþie

Abuzul sexual a fost semnalat frecvent în cazul copiilor 
þinuþi în detenþie sau privaþi de libertate, de cele mai multe ori 
deoarece sunt consideraþi neinfestaþi cu HIV sau cã nu suferã de 
SIDA, sau pe baza unor convingeri culturale despre valoarea 
virginitãþii.
3. Copii înrolaþi în rândul forþelor militare

Recrutarea copiilor refugiaþi capãtã diferite forme: în timp 
ce bãieþii sunt folosiþi în confruntãrile armate (fie cã se înroleazã 
pentru a-ºi susþine familia sau sunt recrutaþi cu forþa sau rãpiþi), 
fetele sunt folosite pentru sclavie sexualã sau muncã forþatã (prin 
aceleaºi mecanisme).
4. Adolescenþii

Asumarea rolurilor ºi responsabilitãþilor unui adult de 
cãtre un adolescent este condiþionatã cultural în unele cazuri ºi 

principii directoare:

<   Dreptul la viaþã, supravieþuire ºi dezvoltare
<   Non-discriminare
<   Interesul superior al copilului
<   Participarea (dreptul la opinie în luarea unor decizii care 
privesc copilul, de la o anumitã vârstã)

Categorii de copii refugiaþi care pot deveni uºor victime ale 
violenþei sexuale ºi de gen
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de cele mai multe ori o consecinþã a situaþiei de refugiu. 
Adolescentele sunt cu precãdere expuse violenþei sexuale ºi de 
gen. Considerate prea tinere sã sufere de boli cu transmisie 
sexualã, sunt þinte ale agresorilor. De asemenea, în urma 
violurilor la care au fost supuse, pot contacta HIV/SIDA sau alte 
boli cu transmisie sexualã.
5. Copii cu deficienþe fizice sau mentale

„Ascunºi” de cãtre familie din cauza deficienþelor lor, 
aceºti copii sunt, practic, „invizibili”. Excluºi, marginalizaþi ºi de 
cele mai multe ori incapabili de a evita agresorii, aceºtia 
reprezintã o altã categorie de copii cu risc crescut de a deveni 
victime ale violenþei sexuale ºi de gen.
6. Copii care lucreazã

Aceºtia sunt copii separaþi rãmaºi susþinãtori ai restului 
familiei, copii care lucreazã în gospodãrii (de obicei fete), copiii 
strãzii. Forþaþi sã lucreze pentru a întreþine familia, sunt victime 
ale exploatãrii ºi abuzurilor de orice tip.
7. Fete-mame

Incapabile de a-ºi satisface nevoile proprii ºi ale copiilor 
lor, din cauza sãrãciei, acestea sunt expuse exploatãrii sexuale. 
Dacã au devenit mame în urma unor violuri devin ºi victime ale 
izolãrii, stigmatizãrii ºi discriminãrii ºi prin urmare accesul lor la 
servicii ºi facilitãþi este limitat.
8. Copii nãscuþi în urma violurilor

Aceºtia sunt uneori neglijaþi, abuzaþi sau chiar 
abandonaþi de cãtre mame. În aceste cazuri, comunitatea 
trebuie sprijinitã sã nu îi stigmatizeze, pe ei sau pe mamele lor, iar 
dacã sunt abandonaþi, plasamentul sau adopþia sunt de preferat.
9. Bãieþi victime/supravieþuitori ai violenþei sexuale ºi de 
gen

Acest tip de abuz este slab recunoscut, raportat ºi 
instrumentat. Date fiind unele restricþii culturale, stereotipii ºi 
mituri despre homosexualitate sau sentimentul puternic de 
ruºine, bãieþii sunt cu mult mai puþin predispuºi sã raporteze 
abuzurile suferite decât fetele.
10. Copii-agresori

Asemenea adulþilor, copiii refugiaþi pot face uz de puterea 
pe care o deþin în raport cu alþi copii. Forþarea unui alt copil, mai 
mic, sã întreþinã relaþii sexuale este o formã de abuz sexual. De 
cele mai multe ori victimã la rândul sãu a unui abuz sexual,copilul
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agresor trebuie deopotrivã asistat. Este necesarã ºi protecþia 
delincvenþilor minori în timpul executãrii pedepselor privative de 
libertate, deoarece pot suferi abuzuri în detenþie. Asistenþa 
psiho-socialã a acestora trebuie continuatã pe durata post 
detenþie, în scopul reabilitãrii.

Copiii refugiaþi pot fi victimele a numeroase forme de 
violenþã sexualã ºi de gen (vezi capitolul 3  „Tipuri de violenþã 
sexualã ºi de gen”), dar, cu precãdere, sunt expuºi urmãtoarelor 
forme specifice:

Existã practici tradiþionale pozitive care contribuie la 
pãstrarea identitãþii culturale a unei comunitãþi, ºi acestea trebuie 
încurajate. Altele însã, practicate la vârste fragede (mutilarea 
genitalã femininã, cãsãtoriile premature, cele forþate, 
avantajarea copiilor de sex masculin, violenþa asociatã 
obieciurilor despre zestre), au efecte dãunãtoare asupra 
sãnãtãþii ºi dezvoltãrii copilului. Practicate la vârste fragede, 
când copilul nu se poate opune sau apãra, aceste practici sunt 
vehement condamnate la nivel internaþional, datoritã efectelor 
negative considerabile asupra sãnãtãþii victimelor.

Copiii refugiaþi, în mod special cei separaþi sau neînsoþiþi 
pot deveni, forþat sau prin ademenire, victime ale traficului, de 
obicei în scopuri de exploatare sexualã. Definit ca recrutarea, 
transportarea, transferarea, racolarea, înºelarea unui copil în 
scopul exploatãrii, traficul cu copii este condamnat la nivel 
internaþional chiar dacã victima ºi-a dat cosimþãmântul 
(„Protocolul pentru Prevenirea, Suprimarea ºi Condamnarea 
Traficului de Fiinþe Umane, cu precãdere a Femeilor ºi Copiilor -  
Supliment al Convenþiei Naþiunilor Unite împotriva 
Infracþionalitãþii Transfrontaliere”, 2000). Cu atât mai severe sunt 
pericolele întâmpinate de aceºti copii în momentul evadãrii, al 
returnãrii, cu posibilitatea de a fi din nou traficaþi sau pedepsiþi, 
privaþi de libertate, marginalizaþi de cãtre familie, discriminaþi în 
comunitate.

Forme specifice de violenþã sexualã ºi de gen împotriva 
copiilor refugiaþi

<   Practici tradiþionale dureroase/vãtãmãtoare

<   Traficarea
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<   Prostituþia infantilã

<   Violenþa sexualã în familie

<  Exploatarea sexualã, abuzul ºi violenþa din partea 
persoanelor care intrã în contact cu copilul

Consideraþii speciale cu privire la prevenirea violenþei 
sexuale ºi de gen împotriva copiilor refugiaþi

Strategiile

Prostituþia infantilã reprezintã folosirea copiilor în activitãþi 
remunerate cu caracter sexual. Odatã angajaþi în asftel de 
activitãþi, aceºti copii sunt expuºi producerii altor forme de 
violenþã sexualã ºi de gen. Fetele sunt vulnerabile din acest 
punct de vedere, datã fiind virginitatea lor, perceputã ca inocenþã 
ºi imaturitate fizicã, lucru apreciat de agresori.

Acest tip de violenþã, sãvârºit de o rudã de sex masculin, 
este consideratã o chestiune de familie, privatã, în care cei din 
exterior nu au dreptul sã se implice. Prin urmare, un copil abuzat 
în familie este blamat pentru producerea acestui abuz ºi 
victimizat în continuare. Copiii pot fi victime ale acestui tip de 
abuz ºi când au asistat la astfel de violenþe în familie, fiind martori 
ai unor violenþe pe care nu le pot înþelege ºi care îi traumatizeazã. 
Intervenþia se centreazã, pe lângã copilul însuºi, pe pãrintele 
care nu l-a agresat ºi pe înlãturarea agresorului pe perioada 
investigãrii abuzului.

Aceste persoane pot fi cadre didactice, însoþitori/ 
ocrotitori, lucrãtori ai agenþiilor umanitare, care intrã în contact cu 
copilul în medii izolate, în afara casei. În acest sens, primul pas 
este identificarea acestor surse de risc ºi monitorizarea acestor 
activitãþi precum ºi a personalului care intrã în contact cu copiii 
refugiaþi. 

În plus faþã de strategiile de prevenire menþionate 
anterior, analiza situaþionalã centratã pe copii va trebui sã 
identifice arii speciale de risc ºi resursele existente. Contribuþia 
comunitãþii la protejarea copiilor refugiaþi este o resursã ce 
trebuie exploratã ºi dezvoltatã în acest sens.

1. Transformarea normelor culturale
 pentru atingerea acestui obiectiv includ: 

- campanii de informare ºi educare, orientate cãtre toþi actorii 
implicaþi în asistenþa refugiaþilor, pe baza prevederilor Convenþiei 
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cu privire la Drepturile Copilului;
-  campanii de informare adresate refugiaþilor, pe baza normelor 
culturale deja existente care valorizeazã copilul;
-   campanii de educaþie sexualã ºi de prevenire a HIV/SIDA;
-   prevenirea practicilor tradiþionale dureroase/vãtãmãtoare;
-  implicarea copiilor ºi a tinerilor în  programele de prevenire a 
violenþei ºi exploatãrii sexuale;
- capacitarea bãieþilor pentru a deveni receptivi cu privire la 
drepturile omului ºi la diferenþele de gen.

2. Reconstruirea suportului familial ºi comunitar
Principala  o constituie asigurarea accesului la 

educaþie primarã pentru toþi copiii refugiaþi, iar acolo unde este 
posibil, la educaþie gimnazialã ºi profesionalã, cu scopul de a 
preveni exploatarea acestora. În acest sens, este foarte 
important pentru comunitatea de refugiaþi ca aceºtia sã fie 
implicaþi în activitãþile cu caracter educativ, sã comunice ºi sã 
aibã încredere în cadrele didactice.

3. Crearea premiselor pentru îmbunãtãþirea condiþiilor de 
transparenþã ºi rigurozitate

 constã în evaluarea nivelului de cunoºtinþe, a 
atitudinilor ºi comportamentului profesional al tuturor lucrãtorilor 
care intrã în contact cu copiii refugiaþi. De aceea, instruirea ºi 
monitorizarea personalului sunt elemente esenþiale de prevenire 
a violenþei sexuale ºi de gen asupra copiilor refugiaþi.

4. Crearea unor servicii ºi facilitãþi eficace
, pe aceastã direcþie, vizeazã urmãtoarele acþiuni:

-   Înregistrarea separatã a fiecãrui copil, de la înregistrarea fiecãrei 
naºteri pânã la asigurarea actelor de identitate;
- Asigurarea accesului la servicii, inclusiv construirea unor 
adãposturi speciale pentru gospodãriile în care copiii sunt singurii 
susþinãtori ai familiei;
-   Cãutarea familiilor copiilor refugiaþi separaþi/neînsoþiþi;
-  Implicarea copiilor refugiaþi, în mod special a adolescenþilor, în 
planificarea, conceperea ºi implementarea activitãþilor ce îi privesc.

strategie

Strategia

Strategiile
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Rãspunsul la violenþa sexualã ºi de gen împotriva copiilor 
refugiaþi

Strategii de rãspuns:

1. Stabilirea unor mecanisme sensibile, accesibile copiilor, de 
orientare, raportare, monitorizare ºi evaluare a incidentelor de 
violenþã sexualã ºi de gen

2.  Satisfacerea nevoilor medicale/de sãnãtate ale victimelor/
supravieþuitorilor

3.  Asistenþa psiho-socialã a victimelor/supravieþuitorilor

Rãspunsul trebuie orientat în conformitate cu prevederile 
Acþiunii pentru Drepturile Copilului, Aspecte critice: Abuzul ºi 
Exploatarea (UNHCR, OHCHR, UNICEF, Salvaþi Copiii  2001):

- monitorizare suplimentarã a copiilor refugiaþi care pot deveni 
victime ale violenþei sexuale ºi de gen-copii separaþi/neînsoþiþi;
- intervievarea  copiilor refugiaþi de cãtre personal calificat, de 
acelaºi sex cu copilul;
- crearea unui mediu protejat în timpul intervievãrii - consultarea 
copilului cu privire la prezenþa unui pãrinte sau a curatorului ºi 
luarea în calcul a unor metode suplimentare de comunicare 
(jocuri, desen, joc de rol, povestire)

- tehnici ºi mãsuri netraumatizante de convingere a copilului sã 
se supunã examinãrii medicale (explicaþii, discuþii neutre purtate 
anterior, folosirea pãpuºilor pentru relatarea abuzului, desenul)

-  personal calificat în activitatea cu copiii abuzaþi, de preferat 

<   Interesul superior al copilului trebuie sã primeze.
< Copiii care sunt victime/supravieþuitori ai violenþei 
sexuale ºi de gen trebuie sã aibã acces imediat la îngrijire 
medicalã ºi suport psihologic, iar dacã este cazul, ºi la 
asistenþã juridicã.
< Toate acþiunile trebuie sã se circumscrie principiului 
interesului superior al copilului.
<  În stabilirea interesului superior al copilului, exprimarea 
propriilor dorinþe ºi sentimente ale acestuia trebuie sã fie 
luate în considerare.

 

30



având aceeaºi origine etnicã, ºi care sã lucreze atât cu victima 
cât ºi cu familia/comunitatea;
-  programe educative ºi recreaþionale accesibile imediat;
- asistenþã suplimentarã de specialitate fetelor-mame (inclusiv 
instruire, susþinere pentru desfãºurarea unor activitãþi
generatoare  de venit).

- menþienerea copilului în comunitate/familie, excepþie fãcând
cazurile când separarea este imperativã pentru a-l proteja de
neglijare/abuz;

- toate cazurile de violenþã sexualã ºi de gen împotriva copiilor 
trebuie investigate de personal calificat, care ºtie sã lucreze cu 
astfel de victime;
- dacã se ajunge în justiþie, procedura trebuie sã fie adaptatã la 
vârsta ºi situaþia copilului.

- orientarea asistenþei pe familie, inclusiv atunci când agresorul 
este un membru al familiei;
- orientarea asistenþei pe comunitate, în mod deosebit pentru 
evitarea stigmatizãrii ºi, în mãsura în care este posibil, crearea 
unor reþele de suport comunitar ºi/sau includerea copilului în 
sistemul public de asistenþã specializatã. 

Unii din paºii ce trebuie urmaþi în dezvoltarea unui cadru 
de acþiune trebuie fãcuþi simultan, alþii dupã ce s-au implementat 
strategii de prevenire ºi monitorizare. Aceºti paºi sunt, dupã cum 
urmeazã:

4.  Dezvoltarea serviciilor de securitate/siguranþã a victimelor/
supravieþuitorilor 

5.  Stabilirea unui rãspuns adecvat în sfera legalã/juridicã

6.  Implicarea familiei ºi a comunitãþii

10. Cadrul de acþiune

Programele de succes în domeniul prevenirii ºi rãspunsului 
la violenþa sexualã ºi de  gen sunt acelea care au fost 
concepute în urma consultãrilor cu comunitãþile de refugiaþi, 
în special cu femeile ºi fetele, ºi care sunt bazate pe 
colaborare multisectorialã ºi inter-agenþii. 
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1. Identificarea ºi implicarea actorilor relevanþi

2. Înþelegerea tuturor faþetelor acestui fenomen ºi agrearea 
asupra scopului acþiunilor comune ale actorilor implicaþi

3. Analiza situaþionalã

4. Acordul asupra unui set de principii orientative la nivelul 
programelor dar ºi al individului

5. Definirea rolurilor ºi a responsabilitãþilor pentru toþi cei 
implicaþi

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

 lideri ai 
comunitãþii de refugiaþi, atât femei cât ºi bãrbaþi, indivizi ºi grupuri 
influente în comunitate, reprezentanþi ai autoritãþilor locale, ai 
serviciilor medicale, agenþii de servicii comunitare, ONG - uri 
naþionale si internaþionale, juriºti în domeniu, agenþii ONU. 
Aceºtia trebuie reuniþi într-o întâlnire de lucru, care sã cuprindã 
instruire ºi lobby pe problematica drepturilor omului, a violenþei 
sexuale ºi de gen, a protecþiei, precum ºi prezentarea tuturor 
serviciilor disponibile. De asemenea, trebuie stabilitã 
agenþia/insituþia coordonatoare ºi planul de acþiune pentru 
strângerea informaþiilor, analizarea situaþiei ºi viitoarele întâlniri 
pentru planificarea strategiilor de prevenire ºi rãspuns.

 
cunoaºterea terminologiei ºi a fenomenului permite colectarea 
riguroasã de informaþii precum ºi analiza comparativã la nivel 
internaþional, valorificând astfel date importante pentru 
planificarea ºi dezvoltarea unor programe poate nerealizabile 
pânã în prezent.

 de la care se porneºte presupune 
definirea problemelor, a nevoilor, a resurselor, ºi a scopurilor ºi 
obiectivelor specifice, a activitãþilor ºi rezultatelor aºteptate. În 
funcþie de resursele ºi experienþa disponibile, metodele de 
strângere a informaþiilor pot include: interviuri individuale, vizite 
în teritoriu, întâlniri de coordonare, focus grupuri, observaþii, 
revizuirea ºi completarea informaþiilor deja existente. Informaþiile 
pot fi, de asemenea, colectate de la o varietate de surse: 
comunitatea de refugiaþi, agenþiile umanitare, UNHCR ºi alte 
agenþii ONU, instituþii guvernamentale din þara gazdã, ONG-uri 
naþionale ºi experþi.

 vezi Capitolul 6:  “Principii 
directoare în asistenþa victimelor/supravieþuitorilor”

 este de menþionat cã, în domeniul asistenþei 
refugiaþilor, rolul coordonator revine UNHCR.
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6. Stabilirea modalitãþilor de monitorizare ºi evaluare

7. Crearea unor mecanisme de raportare ºi coordonare prin 
stabilirea si revizuirea continuã a metodelor de raportare în 
rândul ºi între diferiþii actori implicaþi

8. Stabilirea unor strategii de menþinere a securitãþii ºi 
echilibrului personalului implicat în asistenþa victimelor/ 
supravieþuitorilor violenþei sexuale ºi de gen

*   Mecanisme comprehensive de monitorizare ºi evaluare

*  Monitorizarea corectã rãspunde acestor întrebãri

 - 
monitorizarea continuã asigurã cã acþiunile de prevenire ºi 
rãspuns se deruleazã corespunzãtor, în timp ce evaluãrile 
periodice pun în evidenþã impactul strategiilor de prevenire ºi 
rãspuns. Acest plan de acþiune trebuie sã includã ºi resursele 
financiare ºi umane pentru monitorizare ºi evaluare.

 un sistem comun de 
raportare ºi coordonare permite înregistrarea datelor exacte, 
transparenþã, precum ºi posibilitatea de a mãsura gradul de 
realizare a obiectivelor, schimbãrile intervenite ºi impactul în 
termeni de protecþie. 

 cei implicaþi în 
asistenþa directã a victimelor/supravieþuitorilor violenþelor 
sexuale ºi de gen (consilieri sociali, consilieri juridici) trebuie sã 
fie conºtienþi de expunerea la unele riscuri - lipsa mãsurilor de 
securitate (orice susþinãtor al victimei/supravieþuitorului poate 
deveni, la rândul sãu, o þintã a agresiunii) precum ºi riscul unor 
potenþiale efecte nocive ale reproiectãrii traumei persoanei 
asistate (“traumã secundarã”). 

Scopul mecanismelor de monitorizare ºi evaluare 
 (ajutã 

actorii implicaþi sã stabileascã impactul activitãþilor de prevenire 
ºi rãspuns din perspectiva protecþiei, evalueazã calitatea acestor 
acþiuni, identificã bune practici, încurajeazã spiritul de echipã)

: Am atins 
obiectivele propuse? Cum? De ce da ºi de ce nu? Care au fost 
obstacolele în implemetare? Ne-am coordonat suficient? Cum 
abordãm dificultãþile de implementare?

 

 

-

-

11. Monitorizarea ºi evaluarea acþiunilor de     
      prevenþie ºi rãspuns 

33



*  Evaluarea corectã rãspunde acestor întrebãri:

Atunci când se elaboreazã mecanisme de monitorizare ºi 
evaluare, membrii unei echipe multisectoriale trebuie sã 
stabileascã:

 Ce am fãcut? 
Ce am realizat? Am realizat ce ne-am propus? Ce am învãþat? 
Am abordat în mod corect problematica violenþei sexuale ºi de 
gen - atât cauzele cât ºi consecinþele? Ce altceva mai trebuie 
fãcut?

Mecanismele comprehensive de monitorizare ºi evaluare 
necesitã în primul rând înregistrarea cazurilor de violenþã 
sexualã ºi de gen. Ele trebuie sã constituie parte integrantã a 
planului comun de acþiune multisectorialã ºi sã reflecte 
implicarea refugiaþilor.

*     Sopul ºi obiectivele mecanismelor de monitorizare ºi 
      evaluare ºi informaþiile de care au nevoie
* Obiective clare, rezultate ºi indicatori pentru acþiunile de 

prevenire ºi rãspuns
*     Instrumente comune de raportare, care urmeazã a fi 
      utilizate în mod coordonat
* Metode de obþinere a informaþiilor cu privire la indicatori
* Responsabilitãþi de colectare a informaþiilor, intervale de 

timp ºi frecvenþa acþiunilor de colectare a informaþiilor, 
precum ºi resursele disponibile

* Mecanisme de transmitere a datelor ºi de utilizare a 
rezultatelor în procesul de planificare a acþiunilor de 
prevenire ºi rãspuns la violenþa sexualã ºi de gen
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