SCRISOARE DESCHISĂ „NU UITAȚI DREPTURILE VICTIMELOR!”
Către
Ministerul Justiției
Spre informare
Președintelui României
Guvernului României
Tribunalului Vaslui
Organizațiile semnatare din rețeaua Rupem tăcerea despre violența sexuală au luat la cunoștință cu
îngrijorare judecarea în stare de libertate (înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu cea a
controlului judiciar) a agresorilor fetei de 18 ani care a fost violată anul trecut când se întorcea de la
școală în localitatea Văleni din județul Vaslui. În acest caz care a revoltat opinia publică, șapte tineri
au violat ore în şir o elevă navetistă, până şi‐a pierdut cunoștința. Cu toate acestea, eliberarea din
măsura de arest a fost motivată de judecătorii vasluieni prin prisma lipsei antecedentelor penale,
susținând că „măsura arestării preventive nu mai întrunește cerința proporționalității acesteia cu
gravitatea acuzației aduse acestora”.
Ca organizații ce promovează prevenirea și combaterea violenței sexuale, dorim să aducem
drepturile victimelor infracțiunilor în atenția opiniei publice și a instituțiilor care și‐au luat
angajamente în direcția eliminării violenței împotriva femeilor. În timp ce agresorii își permit avocați
care le apără interesele, drepturile victimelor rămân adesea pe hârtie.
Solicităm Ministerului Justiției să facă publice modalitățile prin care a dispus transpunerea în dreptul
național a Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și
protecția victimelor criminalității și cum vor fi puse în practică drepturile prevăzute de respectiva
directivă (consilierea psihologică și asistența de specialitate gratuită, asistența juridică gratuită,
acordarea compensațiilor financiare, măsurile de evitare a re‐victimizării etc.). Solicităm totodată
organizarea unor consultări publice care să implice și reprezentanții organizațiilor de specialitate în
domeniu. Detalii despre activitatea rețelei găsiți pe www.violentaimpotrivafemeilor.ro.
Vă reamintim în acest sens că Directiva 2012/29/UE prevede următoarele:
”Femeile victime ale violenței bazate pe gen și copiii acestora necesită adeseori un sprijin și o
protecție deosebite din cauza riscului ridicat de victimizare secundară și repetată, a riscului de
intimidare sau de răzbunare asociat unor astfel de violențe.” (considerentul 17)
„Statele membre se asigură că victimele primesc [...] informații, fără întârzieri inutile, încă

de la primul contact cu o autoritate competentă, pentru a permite acestora să își exercite
drepturile prevăzute de prezenta directivă.” (articolul 4 alineatul(1))

Statele membre se asigură că victimele au acces, în concordanță cu necesitățile lor, la
servicii confidențiale de sprijinire a victimelor, în mod gratuit, care acționează în interesul
victimelor înainte, în timpul și pentru o durată adecvată după încetarea procedurilor
penale.” (articolul 8 alineatul (1))

Salutăm aderarea Președintelui Klaus Johannis la campania ONU HeforShe, care urmărește reducerea
inegalităților dintre bărbați și femei, însă considerăm că, în lipsa unor măsuri efective de protecție și
sprijinire a femeilor victime ale violenței de gen, precum cele prevăzute în directiva sus‐menționată,
egalitatea dintre sexe nu poate fi atinsă. De aceea, solicităm sprijinul Președintelui Klaus Johannis
pentru implementarea corectă a Directivei 2012/29/UE în dreptul intern și pentru facilitarea unui
dialog public cât mai larg pentru identificarea celor mai bune soluții în sprijinul victimelor violenței de
gen.
Transmitem un mesaj de solidarizare cu femeile fetele agresate și familiile lor: nu acceptați să fiți
învinovățite pentru abuzul suferit, apelați la organizațiile neguvernamentale pentru a vă informa cu
privire la drepturile pe care le aveți și pentru a primi suport în situații dificile. Violenţa sexuală nu se
limitează doar la trauma imediată, ci implică efecte negative fizice, dar mai ales psihologice pe
termen lung: stresul post‐traumatic, anxietatea, depresia, izolarea socială sunt frecvente,
iardepășirea lor este dificilă de unul singur. Un prim pas spre suport se poate face accesând Serviciul
gratuit
de
consiliere
online
pentru
victimele
violenței
sexuale
http://aleg‐
romania.eu/consiliere/,unde puteți discuta confidențial despre trauma suferită cu specialiști. Foarte
important este și accesul la justiție, așadar vă invităm să apelați cu încredere la asistență și
reprezentare juridică gratuită din partea Avocaților Pro Bono din Rețeaua Pro Bono pentru
Drepturile Omului: http://probono.actedo.org/aplica‐pentru‐asistenta‐pro‐bono/. Pentru informații
despre adăposturi și alte servicii, precum și pentru detalii despre rețeaua Rupem tăcerea despre
violența sexuală, scrieți‐ne la rupemtacerea@gmail.com.
*
Rețeaua informală Rupem tăcerea despre violența sexuală a fost creată în luna mai 2014, în cadrul
unui proiect finanțat de Fondul ONG în România. Organizațiile neguvernamentale membre sunt:
Asociația pentru Libertate şi Egalitate de Gen (A.L.E.G.), Centrul de Acțiune pentru Egalitate și
Drepturile Omului (ACTEDO), Centrul Filia, Asociația Front, Institutul Est European pentru Sănătatea
Reproducerii (IEESR), CPE ‐ Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE), Asociația pentru Promovarea
Drepturilor Femeilor Rome E‐Romnja, Asociația AFIV Artemis, Societatea de Analize Feministe Ana,
Asociația Transcena, Grupul QUANTIC, Asociația Pas Alternativ, Asociația Psihosfera, Centrul de
Mediere și Securitate Comunitară (CSMC), Asociația VIVAD.

