Acuzăm!
Autorităţile din România de iresponsabilitate faţă de victimele violenţei
domestice
De ani de zile, victimele violenţei domestice din România îşi văd plângerile ignorate de Poliţie.
De ani de zile victimele violenţei domestice din România nu au asigurată siguranţa proprie pentru că adăposturile
subvenţionate de stat pot fi numărate pe degete.
De ani de zile mii de femei sunt abuzate şi bătute fără ca autorităţile să se sesizeze în legătură cu „siguranţa cetăţenei”.
De ani de zile sute de femei îşi pierd viaţa din cauza violenţei domestice.
De ani de zile mass-media din România tratează acest subiect într-o manieră adesea tabloidă.
De ani de zile reprezentanţii politici uită să pună această problemă pe agenda lor şi ridică din umeri.
De ani de zile aşteptăm o lege coerentă, modificată astfel încât să prevadă ordinul de restricţie pentru agresor. .
De ani de zile aşteptăm dezvoltarea unor instituţii abilitate, bugetate adecvat şi solide.
Acuzăm autorităţile României de această situaţie.
Acuzăm absenţa problemei violenţei domestice de pe agenda politică.
Acuzăm lipsa unor eforturi susţinute pentru a combate acest fenomen şi pentru a asigura un drept de bază al oricărui
cetăţean: acela la propria siguranţă.
Acuzăm lipsa de pregătire şi angajament a reprezentanţilor instituţiilor care ar trebui să asigure această siguranţă,
tăcerea sau dezinteresul parlamentarilor care trebuie să adopte o lege completă şi justiţia greoaie.
Acuzăm lipsa de bugetare guvernamentală a unor politici care să combată acest fenomen.
Acuzăm acele forme de prezentare a violenţei domestice în mass-media care ignoră complet dimensiunea profund
tragică a fenomenului şi care se dovedesc incapabile să îi prezinte miza politică.
Acuzăm desfiinţarea de către Guvern, sub pretextul crizei economice, a instituţiilor centrale cu atribuţii în elaborarea şi
implementarea politicilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice: Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei,
Centrul Pilot de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Violenţei în Familie, precum şi Centrul de Informare şi Consultanţă
pentru Familie.
Cerem parlamentarilor să introducă această problemă pe agenda publică prin luări de cuvânt în plenul Parlamentului.
Cerem parlamentarilor să ia în discuţie şi să aprobe o versiune mai potrivită a legii în vigoare care să prevadă un ordin
de restricţie pentru agresor aşa cum există în legislaţia majorităţii ţărilor europene
Cerem reprezentanţilor instituţiilor însărcinate cu siguranţa cetăţenelor şi cetăţenilor, precum şi cu exercitarea actului
de justiţie să se implice activ prin impunerea unor măsuri ferme care să prevină şi să combată fenomenul violenţei
domestice, al violenţei împotriva femeilor în general.
Cerem re-înfiinţarea şi întărirea instituţiilor centrale cu atribuţii în domeniu.
Cerem mass-mediei să publice materiale responsabile despre acest fenomen în România şi despre posibilităţile politice
de prevenire şi combatere a acestuia.
Cerem tuturor reprezentanţilor politici, reprezentanţilor instituţiilor abilitate şi mass-mediei ca, în data de 25
noiembrie 2010, Ziua internaţională pentru eliminarea violentei împotriva femeilor, să dea dovadă de
responsabilitate socială şi politică şi să transmită un mesaj public cu privire la această problemă.

