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The Other Side of the Story: Perpetrators in Change1 

Acest raport face parte dintr-o cercetare mai amplă a consorțiului european al proiectului 

OSSPC, privind eficacitatea intervențiilor asupra agresorilor familiali în cazul violenței 

domestice și al abuzurilor (VDA).  

 

Programele adresate agresorilor violenței domestice (DVPP) reprezintă o parte esențială a 

siguranței victimelor și a răspunsurilor coordonate în domeniul violenței domestice la nivelul 

comunității, însă acestea au primit mai puțin sprijin financiar și mai puțină atenție din partea 

autorităților decât serviciile pentru victime și supraviețuitori.  

În prezent, în majoritatea țărilor UE, agresorii familiali sunt trași la răspundere prin 

intermediul sistemului de justiție penală (SJP), fără a se pune prea mult accent pe reabilitarea 

acestora. În cadrul acestui proiect au fost identificate programe de sprijin pentru agresorii 

familiali în cele cinci țări participante: Regatul Unit, România, Italia, Cipru și Grecia.  

 

Scopul acestei cercetări este de a oferi o bază de dovezi în ceea ce privește munca specialiștilor 

cu agresorii pentru a îmbunătăți serviciile de sprijin oferite, pentru a realiza schimbări 

sistemice și pentru a integra practici noi. 

 

 
1 Rapoarte naționale 
Fiecare țară implicată în proiect a realizat un raport individual, toate putând fi găsite pe website-ul official al 
proiectului OSSPC: https://www.osspc.eu/app/.  
 

Sinteză Raport Transnațional  

Timpul schimbării: Cercetări bazate pe dovezi pentru noi abordări 

practice 

 

https://www.osspc.eu/app/
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Fiecare țară parteneră a realizat o cercetare la nivel national, constând în interviuri cu 

agresorii familiali, grupuri de discuții (focus grupuri) cu profesioniști care lucrează în domeniul 

violenței domestice și chestionare online cu victimele violenței domestice. În total, au fost 

intervievați 18 agresori (bărbați), 173 de profesioniști au luat parte la grupurile de discuții și 

95 de victime au completat chestionarul online (pentru detalii complete, a se vedea raportul 

transnațional și cele individuale ale fiecărei țări participante publicate pe website-ul 

proiectului).  Constatările sunt prezentate mai jos, pe teme.  

 

1. Importanța unei abordări de tip răspuns comunitar coordonat (RCC) la violența 

domestică și abuz.  

 
1.1 Constatările au stabilit necesitatea unei abordări de tip răspuns comunitar coordonat 

(RCC) ca răspuns la VDA, în conformitate cu recomandările Convenției de la Istanbul 

(2020) și cu prioritățile, legislația, practicile și politicile locale, regionale și naționale. 

Cu toate acestea, a fost raportată lipsa finanțării și furnizarea inconsecventă a 

serviciilor.  Raportul transnational elaborate în cadrul proiectului recomandă un 

răspuns comunitar coordonat clar și bine finanțat pentru toate cazurile de VDA.  

 

2. Presiuni asupra resurselor 

 
2.1 Profesioniștii au identificat o lipsă de furnizare a unor servicii, de formare și de 

expertiză, generate de resursele limitate existente. În cazul în care există o finanțare 

limitată, aceasta se îndreaptă, cu precădere, către programele pentru victime ale 

violenței domestice. Zonele rurale sunt, în special, lipsite de resurse, ceea ce este deosebit 

de îngrijorător, având în vedere barierele suplimentare pentru aceste victime ale violenței 

domestice, cu acces limitat la rețelele sociale, sprijin limitat și risc crescut de victimizare 

repetată. 

 

2.2 Se recomandă cu tărie ca, pentru a reduce numărul de cazuri de VDA recidiviste, toate 

țările să solicite resurse semnificative pentru programele destinate agresorilor 

familiali, care să nu afecteze sau să diminueze sprijinul acordat victimelor violenței 

domestice. 
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3. Ajustări în funcție de pandemia Covid-192  

 

3.1 Cercetarea s-a realizat în cursul anului 2020, fapt care a dus la constatări specifice care 

au legătură cu Covid-19.   

3.2 Toate țările partenere în proiect au raportat o creștere a numărului de sesizări ale 

victimelor-supraviețuitoare și ale agresorilor familiali în timpul pandemiei COVID-19. 

Acest lucru a dus la creșterea presiunii asupra furnizorilor de servicii în domeniul 

violenței domestice, care dispuneau deja de resurse insuficiente.  

3.3 Procedurile juridice restrictive din unele țări în ceea ce privește abordarea VDA au 

însemnat că "lockdown-urile" succesive relaționate cu evoluția pandemiei Covid-19 au 

împiedicat răspunsul eficient și coordonat al comunității, precum și flexibilitatea. 

3.4 Ca urmare a îndrumărilor succesive privind "munca la domiciliu" și "lockdown-urile", 

furnizorii de servicii în domeniul violenței domestice din toate cele cinci țări 

participante au raportat un impact negativ asupra proceselor de lucru stabilite prin 

trecerea la sistemul de oferire de asistență de la distanță. De exemplu, beneficiarii cu 

probleme de sănătate mai diverse s-au confruntat cu o coordonare deficitară între mai 

multe instituții. 

3.5 Inovarea a apărut odată cu furnizarea online de servicii adresate agresorilor familiali, 

inclusiv prin introducerea de întâlniri virtuale și consiliere telefonică. Cu toate acestea, 

cercetarea a identificat provocări pentru unii dintre aceștia: învățarea modului de 

utilizare a platformelor online; accesul la o conexiune stabilă la internet; menținerea 

motivației; confidențialitatea inadecvată; stigmatizare asociată și costul financiar 

ridicat. 

 

4. Importanța serviciilor de sănătate în recunoașterea și intervenția în cazul agresorilor 

de violență domestică, inclusiv în ceea ce privește problemele de sănătate ale 

acestora, care se intersectează. 

 

4.1 Agresorii familiali intervievați au fost predominant bărbați, de obicei tați și soți, cu 

antecedente de abuz de droguri și/sau alcool, instabilitate mentală și locuri de muncă 

ocazionale.  Mulți dintre aceștia au dezvăluit un istoric de traume și violență în 

copilărie, ceea ce evidențiază necesitatea realizării unei intervenții timpurii. 

 
2 Publicat ca articol academic:  
Healy, J. Levell, J. and Cole, T. (2022) An Intersectional Analysis of Domestic Abuse Perpetrator Service 
Adaptation during COVID-19: Findings from UK, Cyprus, Greece, Italy, Romania. Journal of Gender Based Violence 
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4.2 Din chestionarele aplicate victimelor-supraviețuitoare ale VDA, dezvăluirile către 

furnizorii de servicii de sănătate, cum ar fi medicii generaliști, au dus, adesea, la 

răspunsuri inadecvate, ceea ce a dus la ratarea oportunității de identificare și de 

referire a agresorului familial către un specialist pentru violență domestică și abuz. 

4.3 O altă barieră relaționată cu sănătatea care a fost identificată este lipsa unor servicii 

adresate  agresorilor, care să lucreze cu persoane care au avut probleme suplimentare 

legate de abuzul de substanțe. 

4.4 Din cauza problemelor complexe care se intersectează, cum ar fi sănătatea mintală și 

consumul de substanțe, cercetarea realizată recomandă ca serviciile de asistență 

medicală furnizate să fie integrate în RCC, precum și formarea suplimentară a 

furnizorilor de asistență medicală și socială pentru ca aceștia să recunoască semnele 

violenței domestice. 

 

5. Formare la nivel comunitar: Necesitatea de a instrui profesioniștii în ceea ce privește 

gestionarea dezvăluirii de informații de către agresori și a riscului de abuz. 

 

5.1 Majoritatea participanților la cercetare au menționat necesitatea realizării unei 

formări suplimentare în cadrul tuturor serviciilor profesionale adresate agresorilor 

familiali, însă țările partenere au constatat neconcordanțe în ceea ce privește 

formarea și gestionarea dezvăluirilor agresorilor. 

5.2 Cercetarea a evidențiat faptul că este nevoie de profesioniști calificați și cu experiență 

pentru a asigura funcționarea răspunsului comunitar coordonat (RCC) în domeniul 

violenței domestice. 

 

6. Publicitate: Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la 

programele adresate agresorilor familiali.  

 

6.1 Cercetarea a identificat necesitatea unor campanii de conștientizare care să pună în 

discuție normele și stereotipurile societale. 

6.2 Aceasta a inclus dorința de a viza tinerii din școli ca parte a intervenției timpurii pentru 

a sprijini construirea de relații sănătoase. 
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7. Stigma, responsabilitate și negare 

 

7.1 Constatările din Regatul Unit și din Italia au identificat o barieră specifică în calea 

accesului la sprijin din partea unor beneficiari de servicii care respingeau stereotipurile 

și etichetările negative asociate cu termenul de "agresor" de VDA.   

7.2 Agresorii au fost adesea descriși ca având viziuni tradiționale, "culturale" sau 

patriarhale, în special în comunitățile de migranți și de minorități. 

7.3 În cazul celor care sunt obligați să participe la programe, profesioniștii raportează că 

s-au confruntat cu o negare a responsabilității din partea agresorilor, care și-au 

minimalizat acțiunile și și-au justificat comportamentul. Prin urmare, cercetarea 

recomandă ca, pentru ca programele de intervenție să aibă succes, agresorii să își 

asume responsabilitatea pentru propriul comportament.  

8. Concluzie 

 
8.1 Această cercetare a identificat o cantitate semnificativă de bune practici în țările 

partenere și dovezi asupra faptului că furnizarea eficientă de servicii pentru agresori 

poate inspira schimbări de comportament, reducerea riscurilor și un viitor pozitiv. 

8.2 Cercetarea a identificat o serie de domenii strategice care au impact asupra accesului 

la activitățile desfășurate cu agresorii și asupra furnizării acestora. Introducerea unui 

RCC funcțional, bine dotat cu resurse și bine mediatizat în toate regiunile va ajuta atât 

victimele, cât și agresorii să recunoască și să răspundă altfel la abuzuri.  

Furnizarea unui DVPP (Program adresat agresorilor violenței domestice) trebuie să fie 

realizată astfel încât să reducă stigmatizarea și barierele în calea angajării, dar care să 

îi tragă în continuare la răspundere pe agresori.  

Aceste recomandări se aliniază Convenției de la Istanbul, care, deși a fost ratificată în 

patru din cele cinci țări partenere, identifică modul fragmentar în care rămâne 

dispoziția privind agresorii de violență domestică.  

 

”Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor. Comisia 
Europeană nu este responsabilă pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”. 

 
  

 
Acest material a fost finanțat prin Programul Uniunii Europene Rights, 
Equality and Citizenship (2014-2020) 
 


