
Violența în bază de gen.

Violența sexuală împotriva copiilor



GEN/SEX?

Deși sunt deseori confundate, aceste concepte definesc 
diferențele dintre bărbat și femeie, 

masculin și feminin. 

Conceptul de sex se referă la diferențele biologice dintre 
femei și bărbați, genul este o construcție socială care 
generează rolurile și responsabilitățile femeilor și a 
bărbaților în diferite regiuni. Aceste roluri sunt înfluențate 
de mediul social, cultural, politic și religios. 

Atitudinile și comportamentele de gen sunt dobândite și 
pot fi modificate.



Ce este 

violența în bază de gen?



Violența în bază de gen (VBG) este un 

termen umbrelă pentru orice act dăunător 

care este săvârșit împotriva voinței unei 

persoane și care se bazează pe diferențele 

atribuite social (adică de gen) între bărbați 
și femei, băieți și fete.



Include acte care provoacă vătămări 

sau suferințe fizice, sexuale sau 

mentale, amenințări, acte de

constrângere și privare de libertate.

Aceste acte pot avea loc în public sau 

în privat.



Violența în bază de 

gen afectează doar 

femeile și fetele

Femeile trebuie să tolereze 

violența pentru a păstra 

familia...conflictele sunt o 

normă pentru o căsnicie

Violența în bază de gen 

presupune doar vătămări

fizice

Violența de gen este 

cauzată de abuzul de 

substanțe, cum ar fi 

alcoolul și/sau drogurile

Demontarea miturilor/stereotipurilor 
violenței în bază de gen

Nu este nimic rău 

într-o glumă sexistă

Violența în 

familie este o 

chestiune 

privată a 

familiei



Inegalitatea de gen stă la baza violenței în 
bază de gen împotriva femeilor și fetelor

Normele sociale care întăresc inegaliatea în bază de gen sunt factori de risc 
puternici pentru violența împotriva copiilor și femeilor.

Violența în bază de gen nu poate fi abordată și înțeleasă în 

afara structurilor sociale, a normelor și a rolurilor de gen, 

care pot susține și justifica violența în bază de gen, în 

special cea împotriva femeilor. 

Eliminarea violenței împotriva femeilor implică provocarea 

divizării inegale a puterii sociale, politice și economice între 

femei și bărbați și modul în care această inegalitate este 

perpetuată prin intermediul instituțiilor de la toate nivelurile 

societății.



Fenomenul 

violenței

împotriva femeilor

și

fetelor

Multe femei se confruntă cu mai multe episoade de 

violență, care pot începe din copilărie până la 

maturitate și vârsta înaintată

Sursa: Bunăstarea și siguranța femeilor, OSCE 

2019

Violența 

împotriva 

fetelor și 

femeilor are 

loc în diferite 

etape din 

ciclul  de viațăDouă din cinci femei 

(40%) spun că au fost 

supuse violenței fizice 

și/sau sexuale din 

partea partenerului sau 

non-partenerului de la 

vârsta de 15 

ani

https://www.osce.org/files/f/documents/e/f/425867_0.pdf


Fenomenul violenței în bază de gen 
împotriva copiilor

Violența partenerului intim 

(violența între adolescenți)

Violență sexuală și 

hărțuire în școală, 

inclusiv online (între 

adolescenți)

Căsătoriile copiilor

Violența sexuală 

(hărțuirea, violul, etc.)



Copiii victime ai violenței sexuale

14% fete și 5% 

băieți cu vârsta 

cuprinsă între 13 

și 18 ani, 

au fost supuși 

violenței sexuale 

până la vârsta de 

18 ani. 

24% fete și 51% 

băieți cu vârsta 

cuprinsă între 13 și 

18 ani, au fost 

supuși violenței 

sexuale până la 

vârsta de 18 ani de 

către un prieten.

Doar 4% fete și 1% băieții cu vârsta cuprinsă

între 13 și 18 ani, care au fost supuși violenței

sexuale, au primit serviciile necesare

Sursa: Sondaj privind violența împotriva copiilor și tinerilor în

Republica Moldova, 2019



Pentru ca schimbarea să aibă loc, este 

necesar ca familiile și comunitățile să 

fie mereu informate, iar cei mai buni 

purtători de mesaje sunt profesioniștii 

locali, care cunosc mecanismele și 

specificul fiecărei comunități din 

interior



Violența împotriva copiilor
Violența față de fete și băieți afectează 

bunăstarea acestora (sănătatea fizică și 

psihică) și are consecințe sesizabile 

asupra vieții sociale

Fiecare copil are 

dreptul la sănătate și 

la o viață fără 

violență!

De cele mai multe 

ori, copiii care au 

fost victime ale 

oricărei forme de 

violență au 

întârzieri de 

dezvoltare, 

dificultăți de 

însușire și 

integrare socială

E posibil ca acești copii să aibă o stimă 

de sine scăzută, gânduri depresive iar 

în cazuri extreme consecințele pot fi 

letale din cauza auto-vătămării



Violența sexuală 

împotriva copiilor

Organizația Mondială a Sănătății:

Abuzul sexual împotriva copilului este

„implicarea copilului într-o activitate

sexuală pe care el sau ea nu o înțelege

pe deplin şi este incapabil s-o

conştientizeze, în virtutea gradului de

dezvoltare.”



Violența sexuală împotriva copiilor este o problemă 
complexă polimorfă

Incest

Viol

Pornografie

Exploatare 

sexuală

Trafic

Sexting/sextorsiune



30

Este important de 

reținut că abuzul 

sexual nu implică 

neapărat atingerea 

directă sau 

contactul cu 

făptuitorul

Demonstrarea 

pornografiei, filmarea 

sau fotografierea unui 

copil în context sexual, 

poziții explicite și 

încurajarea sau forțarea 

unui copil să facă acte 

sexuale cu altcineva, 

arătatul pozelor/privitul

filmelor cu content 

sexual/porno în fata 

copilului la fel, 

constituie un act de 

violență sexuală.

Victime a violenței 

sexuale pot fi atât fetele, 

cât și băieții.



Fetele sunt expuse riscului de a fi supuse 

unor forme specifice de violență pentru că 

sunt femei, și, în majoritatea societăților, au 

cea mai mică putere, statut și control asupra 

propriilor corpuri, resurse și în luarea 

deciziilor în cadrul familiei și comunității. 

Fetele prezintă un risc mai mare pentru forme 

de violență precum abuzul sexual, neglijarea 

educațională și alimentară.



Violența sexuală împotriva copiilor

Uneori copiii care au fost abuzați sexual prezintă aspect clar, spontan și 

se pot destăinui unui adult de încredere, dar de cele mai multe ori 

semnele abuzului sexual sunt subtile. Pentru unii copii, schimbările de 

comportament sunt primul indiciu suspect al unui asemenea abuz. 

Impactul violenței sexuale asupra fetelor poate fi 

imediat - cum ar fi sarcina timpurie/nedorită, 

infecțiile cu transmitere sexuală (inclusiv HIV) și 

traume psihologice. Impactul poate fi, de 

asemenea, devastator și pe termen lung (tot 

parcursul vieții).



Cum putem recunoaște?

Copilul poate manifesta schimbări nespecifice:

• retragerea socială

• frica excesivă

• distragerea

• dificultăți de învățare

Enurezisul apărut recent sau encoprezisul, 

reprezintă o altă dereglare pe care părinții pot să 

nu o perceapă ca un indicator al abuzului 

sexual. 

Adolescenții/adolescentele pot să răspundă 

abuzului sexual prin depresie, să inițieze 

consumul de droguri, țigări sau alcool, sau să 

fugă de acasă. 



Sursa: CNPAC - Abuzul sexual și exploatarea sexuală a 

copiilor – prezentarea fenomenului în Republica Moldova 

https://www.cnpac.md/ro/abuzul-sexual-si-exploatarea-sexuala-a-copiilor-prezentarea-fenomenului-in-republica-moldova/?fbclid=IwAR0-37qsD35ji_neNJ-J4gyk0fLeGFgxi_fP87SPCsIPT5ApOnWYOybZlZE


Anumiți copii sub 

influența abuzatorilor, pot 

considera abuzul sexual 

ca ceva normal și ar putea 

să nu-l declare. 

În cazul minorelor sarcina 

este un alt indiciu, 

confirmator al abuzului 

sexual. 



Comportamente sexuale normale
Vârsta Comportamente sexuale asociate
Sugari Domină comportamentele legate de stadiul oral de dezvoltare

al copilului, erecții ale penisului cu distensie a vezicii urinare și

intestinului, autostimulare genitală la ambele sexe până la 18

luni.

2-3 ani Identificarea de gen, se bucură la afișarea corpului nud.

3-6 ani Înțelege diferențele de gen; masturbarea este comună; pot

atinge sânii mamei; de obicei copilul se identifică cu părintele

de același sex.

6-7 ani Încă interesat de sexualitate, dar comportamentele sexuale sunt

diminuate. Devine curios în privința sexului, utilizează cuvinte

"murdare" , dar sunt mai modești decât copiii mai mici. Învață

de la colegi.

Pubertatea Afișează mai puține comportamente sexuale legate de familie și

mai mult interes pentru colegi.



Comportamente sexuale anormale

Pune gura pe genitale Scoate sunete sexuale

Cere să participe în actul sexual Sărută sau îmbrățișează intr-un mod sexual

Se masturbează cu obiecte Dezbracă alte persoane

Introduce obiecte în anus/vagin Cere să privească la TV continut cu tentă

sexuală

Imită actul sexual Imită comportament sexual cu păpușile



Protejați copilul 

de potențialele 

cazuri de violență 

sexuală!



Fiți împlicați în viața copilului Dvs.

• Fiind implicat activ în viața unui copil îl poate ajuta pe copil să se 

simtă mai confortabil și să apeleze la dvs dacă ceva nu este în regulă

• Arătați interes pentru viața lor de zi cu zi

• Întrebați-i ce au făcut în timpul zilei și cu cine au făcut-o. Cu cine 

stăteau la prânz? 

• Ce jocuri au jucat după școală? 

• S-au distrat?



Vorbiți cu/ascultați-vă 

copilul!

Exemple de întrebări:

„Te deranjează ceva?”

„Spune-mi de ce ești astăzi aici.”

„Ai vrea să-mi spui ce s-a întâmplat?”

Exemple de întrebări incorecte:

„Cine te-a atins acolo?”

„Știu că unchiul X te-a rănit; povestește-mi 

despre aceasta."



• Cunoașteți oamenii din viața copilului dvs. Aflați cu cine petrece timpul copilul 
dvs., inclusiv alți copii și adulți. 

• Întrebați-vă copilul despre copiii cu care merge la școală, părinții prietenilor 

lor și alte persoane pe care le-ar putea întâlni, cum ar fi colegii de echipă sau 
antrenorii. 

Fiți împlicați în viața copilului dvs.

Vorbiți deschis despre acești oameni și puneți

întrebări, astfel încât copilul să se simtă 

confortabil să facă același lucru.



Opt din 10 agresiuni sexuale sunt 

comise de o persoană pe care

victima o cunoaște!



Alegeți cu grijă 

îngrijitorii

Fie că este vorba despre o 

dădacă, o școală nouă sau 

o activitate după școală, fiți 

sârguincios în a verifica 

îngrijitorii pentru copilul 

dumneavoastră



Incidentele de violență sexuală sunt adesea acoperite de 

știri și prezentate în emisiuni de televiziune.

Puneți copilului întrebări despre această acoperire pentru 

a începe o conversație. 

Întrebări de genul „Ai mai auzit vreodată despre asta?” 

sau „Ce ai face dacă ai fi în această situație?” poate 

semnala copilului că acestea sunt probleme importante 

despre care poate vorbi cu dumneavoastră. 

Vorbiți despre mass-media



Învățați-vă copiii 5 reguli simple:

Corpul este al meu și îmi aparține

Explicați copilului că:
• Poate să spună NU! dacă nu vrea să sărute sau să îmbrăţișeze pe cineva.
• În schimb acesta poate să bată palma, să le strângă mâna sau să le sufle un sărut.
• Este șeful sau șefa corpului său și ceea ce spune se aplică!

2. Am o Rețea de Siguranţă (5 persoane, de ex: părinți, îngrijitori, profesor etc.)

Învățați copilul să:
• Aibă încredere în cinci adulţi, care formează Reţeaua Sa de Siguranţă. 
• Ştie cum să îi contacteze. Lor copilul poate să le spună orice, iar ei îl vor crede la rândul lor.
• Se adrezese cuiva din Rețeaua de siguranță, dacă îl îngrijorează sau îl sperie ceva.

3. Semne de Alertă Timpurie

Explicați copilului că:

• Dacă se simte speriat(ă) sau nesigur(ă) este posibil să transpire mult, să îl/o doară burta, să 
tremure sau să simtă inima cum bate foarte repede.

• Aceste senzaţii sunt Semnele sale de Alertă Timpurie. Dacă ceva îl face să simtă oricare dintre 
senzaţii, trebuie să îi spună imediat unui adult din Reţeaua Sa de Siguranţă.



4. Nu păstrez secrete cu nimeni

Învățați copilul:
• Să nu ţină secrete care mă îl fac să se simtă prost sau inconfortabil.
• Dacă cineva îl roagă să ţină un secret care îl face să se simtă prost sau nesigur, 

trebuie să îi spună unui adult din Reţeaua Sa de Siguranţă imediat.

5. Zonele mele intime

Este important să vorbiți cu copilul și să îi explicați că:

• Zonele intime sunt părţile corpului său. 
• Nimeni nu poate să îi atingă zonele intime.
• Nimeni nu poate să îi ceară să îi atingă zonele intime.
• Nimeni nu trebuie să îi arate poze ale zonelor lor intime.
• Dacă oricare dintre lucrurile acestea se întâmplă trebuie să spună imediat unui adult 

din Reţeaua Sa de Siguranţă.

Învățați-vă copiii 5 reguli simple:



Dacă ați fost martor/ă sau suspectați un caz de violență împotriva unui copil:

• Apelați serviciul de urgență 112

• Adresați-vă la orice lucrător medical (medic de familie/asistenta/ă a medicului de familie) de la Centrul de 

Sănătate din localitate sau oricărui alt lucrător medical

• Apelați serviciul de asistenţă telefonică gratuită pentru copii 116 111 – Telefonul copilului (CNFACEM)

• Telefonul de încredere pentru femei și fete 0 8008 8008 (La Strada)

• Apelați la Agenția Națională de Asistență Socială +373 22/ 822-088

• Apelați Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) 022/758-806

Semnalarea suspiciunii sau a situației de violență, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului este și responsabilitatea fiecăruia!


