Oricare ar fi decizia dumneavoastră, trebuie să ştiţi că
puteţi cere ajutor şi că nu sînteţi singur(ă), chiar dacă sînteţi
dependent(ă), de exemplu dacă nu aveţi nici un venit, sau
dacă actele de identitate v-au fost luate de către partener.
Dacă decideţi să rămîneţi, nu vă izolaţi!
• Vorbiţi cu persoane din preajmă(un vecin, o prietenă, un
membru al familiei) şi cu profesionişti care pot( pe dvs. şi
pe partenerul dvs.) să vă ajute.
• Păstraţi la îndemînă numerele importante de telefon.
Cereţi ajutor sau sunaţi la 112 dacă violenţele sînt prea
grave.
• Prevedeţi un loc unde să puteţi pleca, în cazul în care
situaţiile violente se repetă.
• Conveniţi cu cei din preajmă, de felul în care îi veţi preveni
în cazul în care sînteţi în primejdie.
• Vorbiţi cu medicul dumneavoastră. Pentru a elibera
certificate medicale care să ateste loviturile şi rănile,
starea dvs. psihologică şi durata incapacităţii complete
la locul de muncă, chiar dacă sînteţi în şomaj. Trebuie să
ştiţi că doctorul trebuie să respecte secretul profesional.
Păstraţi aceste documente într-un loc sigur. Ar putea fi
folosite mai tîrziu drept probe, în cazul în care vă părăsiţi
provizoriu sau definitiv partenerul.
Pentru alte sfaturi practice, puteţi consulta site web:
http://igvm-iefh.belgium.be/
Completaţi acest ajutător, decupaţi-l şi păstraţi-l în portofel, pentru a avea
întotdeauna la dumneavoastră, numerele importante de telefon.

✂

Unde trebuie să vă adresaţi?
Adina Coman 0471/32.39.94

Dacă vă decideţi
să plecaţi,
fiţi prudent(ă)!
• Spuneţi ce aveţi pe suflet, unei persoane care ar putea să vă
ofere ajutor şi susţinere.
• Faceţi copia documentelor importante( act de căsătorie,
carte sis( asigurare pentru sănătate), carte de identitate, fişa
de salariu, document pentru alocaţiile familiale, contract de
închiriere sau copie după actul de proprietate dacă sînteţi
coproprietar, contul(-rile) comune şi personale de orice tip,
numărul(-erele) de cont, împrumut(-uri) ipotecar(-e)). Să aveţi
la îndemînă numerele importante de telefon şi să aveţi un
rînd de chei.
• Incercaţi să păstraţi ceva îmbrăcăminte, bani şi eventual
medicamente pentru dumneavoastră şi copiii dumneavoastră,
într-un loc sigur sau la o persoană de încredere.
• Anulaţi orice fel de procură sau delegaţie eliberată pentru
contul dumneavoastră şi deschideţi un cont în bancă care să
fie strict personal.
• Gîndiţi-vă bine dinainte, la felul în care veţi părăsi casa, în
deplină securitate şi aveţi grijă să dispuneţi de o locuinţă
pentru dumneavoastră şi pentru copiii dumneavoastră. Dacă
vă este imposibil să luaţi legătura cu familia dumneavoastră
sau cu prietenii dumneavoastră, duceţi-vă la un adăpost sau
la un centru de primire al femeilor bătute.
• Dacă aveţi un venit minim sau inexistent, puteţi cere un
ajutor financiar la CPAS.
• Indiferent care sînt mijloacele financiare de care dispuneţi,
puteţi oricînd face appel la un avocat, ale cărui servicii pot
fi în totalitate sau parţial gratuite, în funcţie de situaţia
dumneavoastră financiară.
• Cereţi un certificat médical medicului de familie sau
spitalului: acest document va preciza că sînteţi victimă a
violenţei. Luaţi cu dumneavoastră şi certificatele medicale
existente. Sînt probe foarte importante pentru a vă putea
recupera în totalitate drepturile în faţa tribunalului.
• Adresaţi-vă poliţiei pentru a declara actele de violenţă, şi
eventual depuneţi o plîngere contra autorului(autoarei)
şi informaţi-i şi asupra faptului că aţi părăsit domiciliul
conjugal.
• Trebuie să ştiţi că legea vă oferă posibilitatea de a părăsi
casa fără a vă pierde drepturile, indiferent dacă sînteţi
căsătorit(ă) sau nu.Vă veţi putea păstra drepturile în ceea ce
priveşte copiii dumneavoastră, locuinţa dumneavoastră şi
bunurile dumneavoastră.

Asistenţă telefonică non stop: 106/107
Persoană de încredere:
Medic de familie:
Biroul poliţiei locale:
Pentru urgenţe: 112, cereţi şi strigaţi””ajutor”
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A sta acasă şi a
căuta ajutor
(împreună)
sau a pleca?

skinn.be

ROEMEENS/ROUMAIN

Să distrugem
liniştea,
înainte ca
aceasta să ne
distrugă.

Violenţa
intre
parteneri.

Trebuie să vorbiţi.

Nu
sînteţi
singur(ă).

Despre ce
este vorba?
Este vorba
despre
violenţa între
parteneri.
Umilinţe, insulte, reproşuri, injurii…
Vă simţiţi jignit(ă).
Vă simţiţi ridiculizat(ă),umilit(ă) si trădat(ă).

Violenţa între parteneri este prezentă în toate categoriile de
vîrstă, în toate clasele socio-economice, în toate culturile şi atît
în cadrul relaţiilor heterosexuale, cît şi a celor homosexuale.
Chiar dacă în mare majoritate victimele sînt femei, nu trebuie
sa pierdem cu vederea, că şi bărbaţii pot fi victime ale violenţei
între parteneri.
Nu este simplu de abordat violenţa între parteneri, şi puteţi
avea sentimentul de a fi singurul(a) care se confruntă cu
aceasta. Din pacate, nimic nu este mai putin neadevarat.
Violenţa proliferata în sfera privată este forma de violenţă cea
mai frecventă în societatea noastră.
De cele mai multe ori, victimele violenţei tac din vinovăţie, de
ruşine sau pentru că sînt cuprinse de sentimente contradictorii
şi confuze ce le resimt pentru partener. De multe ori, sperăm
că totul se va aranja, mai ales că exploziile de violenţă sînt
urmate de perioade mai calme în decursul cărora partenerul(a)
îşi exprimă regretul.

Lovituri, răni, vînatai,...
Corpul dumneavoastră urlă.
Nu puteţi să vă vedeţi familia şi nici prietenii,
Nu puteţi să lucraţi,
Paşaportul dumneavoastră sau permisul de sejur
a fost luat de către partenerul dumneavoastră
Sînteţi izolat(ă).
Sînteţi constrîns(ă) la acte sexuale nedorite…
Vă simţiţi distrus(ă).
Părerea dumneavoastră nu este cerută niciodată
Vă pierdeţi încrederea în dumneavoastră.
Vă este frică tot timpul
Nu tăceţi în fata violenţei intre parteneri
Vorbiţi despre aceasta cu cei din jur,
pentru a găsi ajutor.

Violenţa între parteneri este
inacceptabilă.
Nimeni nu poate face uz
de violenţă, oricare ar
fi motivul. Nu trebuie
considerat că violenţa este
normală şi nici nu trebuie
acceptată. Ameninţările,
loviturile şi rănile, hărţuirea
şi violenţa sexuală
sînt delicte.

“Această broşură este disponibilă în 17 limbi: chineză, portugheză, polonă, serbo-croată,
lingala, neerlandeză, franceză, greacă, germană, italiană, suaili, turcă, engleză, spaniolă,
arabă, română şi rusă.
Dacă doriţi să primiţi broşuri suplimentare, contactaţi-ne:
Institute for the Equality of Women and Men,
+32 (0) 2/233.49.47, gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be

Victima îşi poate cere drepturile, cere ajutor şi intreprinde
demersurile necesare pentru ca situaţia respectivă să înceteze.

Sînteţi
victimă a
violenţei?
Ce puteţi
face?
Spargeţi
tăcerea!
Este foarte important, şi în acelaşi timp foarte dificil şi de
multe ori îngrijorător, de a decide ceea ce veţi face. Este
important să vorbiţi, şi nu numai cu o persoană de încredere,
ci şi cu profesionişti specializaţi, care vă vor asculta, vă vor
îndruma şi vă vor ajuta pentru a găsi o soluţie. Vorbind, vă va
ajuta să vedeţi mai clar privitor la ceea ce vreţi şi ce puteţi
să faceţi. Este necesar să înţelegeţi foarte bine ceea ce se
întîmplă pentru a putea ameliora situaţia.
Persoanele sau organizaţiile menţionate mai jos, vă vor
asculta fără să vă judece. Nu vă vor impune nimic. Vă vor
asculta, vă vor ajuta să înţelegeţi situaţia, vă vor da sfaturi,
idei şi adrese de unde să puteţi obţine şi mai mult ajutor.
Ajutorul lor este confidenţial, benevol şi anonim.
Site web despre violenţa conjugală
http://igvm-iefh.belgium.be/. Pe acest site internet găsiţi
informaţii în ceea ce priveşte organizaţia care vă poate
oferi ajutor în regiunea dvs.

Ascult violenţa conjugală:
Adina Coman 0471/32.39.94
Asistenţă telefonică: 106/107
Pentru o ascultare confidenţială 24 de ore din 24, sunaţi
la 106/107.
Asistenţă CHAT:
www.Tele-onthaal.be / www.chat-accueil.org/accueil.php

