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CE ESTE VIOLENȚA?
1. Violența :
Este un exerciţiu abuziv de putere prin care un individ în poziţie de forţă caută să
controleze o altă persoană, folosind diferite mijloace cu scopul de a o menţine în stare
de inferioritate sau de a o obliga să adopte comportamente conform dorinţelor lui.
2. Violenţa împotriva femeilor
Este un act bazat pe apartenența la sexul feminin care afectează drepturile femeiii și
cauzează prejudicii de ordin fizic, sexual și psihologic. Violența împotriva femeii poate
fi manifestată prin acte concrete precum amenințarea, constrîngerea, privațiunea de
libertate sau discriminarea. Este un fenomen prezent atît în viața privată, cît și în viața
publică, indiferent de vîrstă sau de orientarea sexuală.
3. Violenţa conjugală
Presupune o serie de acte repetitive care urmează o curbă ascendentă. Este un
mijloc utilisat cu scopul de a domina și a supune cealaltă persoană, de obicei femeia,
avînd ca finalitate manifestarea puterii asupra ei.
FORMELE DE VIOLENŢĂ
Violența verbală, este





Inslutarea, ridicarea tonalitații vocii, intimidarea,
Lipsa de răbdare, bsuscarea, manifestarea autorității,
Umilința,
Șantajul, manipularea.

Violența psihologică, este












Ignorarea, privirile amenințătoare,
Izolarea,
Controlul intrărilor, ieșirilor, îmbrăcăminții, coafurii, spionajul,
Deprecierea (exemplu – tu nu valorezi nimic, tu nu ești bună de nimic),
Amenințarea sau utilizarea gesturilor amenințătoare (exemplu – pune mîina pe
centură, pe cuțit sau pe orice alt obiect cu scopul de a lovi),
Critica și ridiculizarea metodelor educative în prezența copiilor,
Critica și ironizarea felului de a găti, a gustului și a capacităților,
Umilința în timpul actului sexual,
Utilizarea religiei și a credințelor persoanei cu scopul de a o manipula,
Izolarea și interzicerea de a ieși de acasă și de a răspunde la telefon,
Ironizarea salariului partenerii.

Violența econimică, este




Dependența financiară,
Controlul cheltuielilor și a facturilor,
Acumularea datoriilor și transferul lor pe numele partenerei,
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Forțarea de a transfera banii partenerii pe contul bărbatului,
Furtul de bani a partenerei,
Interzicerea de a lucra sau dimpotrivă obligarea de a lucra fără a ține cont de limitele
persoanei,
Interzicerea accesului la bani,
Refuzul de a răspunde nevoilor de bază care necesită cheltuieli de bani (sănătate,
hrană, îmbrăcăminte, întreținerea casei), precum și alte necesități familiale (vacanțe,
viață socială).

Violența spirituală, este





Împiedicarea sau interzicerea persoanei de a practica o anumită orientare religioasă,
Ridiculizarea credințelor femeii,
Forțarea sau interzicerea de a se căsători sau de a avea copii,
Suspiciune referitor la autenticitatea credinței femeii.

Violența sexuală, este















Obligarea femeiii de a practica o activitate sexuală fără consimțămîntul ei,
Hărțuirea sexuală în mediul de lucru și în mediu familial,
Forțarea parteneri de a se prostitua,
Forțarea de a purta îmbrăcăminte și accesorii cu caracter sexual,
Mușcarea sînilor și legarea femeii fără acordul ei,
Obligarea femeii de a avea relații sexuale și cu alți bărbați,
Violul,
Exigența de a duce un mod de viață libertin pentru bărbat,
Exigența practicilor sexuale alternative,
Forțarea partenerii de a satisface dorințele sexuale ale bărbatului,
Întreținerea relațiilor extraconjugale neprotejate și refuzul de a se proteja cu
partenera,
Forțarea de a practica relații sexuale anale,
Obligarea de a privi filme pornografice,
Compararea performanțelor partenerei cu cele ale vedetelor pornografice.

Violența fizică, este






A împinge, a înghesui, a buscula,
A lovi, a strînge,
A ucide,
A lovi în burtă partenera însărcinată,
A stragula, a mutila, a o trage de păr, a o răpi.
CARACTERISTICILE BĂRBAȚILOR VIOLENȚI

Extras din guidul “Pentru a ajuta copiii să reușeasă mai bine”



Controlant – critici constante, violență verbală, constrîngeri financiare, cruzime,
Dreptate absolută – convingerea de a poseda un drept special fără responsabilități
(de exemplu: o viață familială axată pe satisfacerea necesităților lui propii). Din
moment ce necesitățile lui nu sunt satisfăcute, el se victimizează justificînd apelul la
violență ca o legitimă apărare.
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Egoist și egocentric - se crede a fi centrul universului și cere satisfacerea primordială a
necesităților lui.
Superior – are un comportament arogant față de femeie pe care, în plus, o consideră
nesemnificativă, un obiect sexual sau o simplă servitoare.
Confuz între dragoste și agresiune – explică agresiunea ca o formă de manifestare a
dragostei.
Manipulator – utilizează tactici de confuzii, de deformare a adevărului și minciuni. În
exterior transmite o imagine de familie functională, înțelegere și fericire sau prezintă
situația ca și cum femeia ar fi o nebună și sursă de conflict și violență.
Comportament și declarații contradictorii – incoerență între vorbe și fapte. În public,
critică și judecă bărbații violenți.
Se deresponsabilizează – învinovățeste pe alții pentru acțiunile lui, precum și efectele
asupra celor din jur, în special asupra femeiii.
Neagă, minimizează și atribue vina victimei – refuză să recunoască comportamentul
său violent (de exemplu: ea a căzut). În plus, el nu recunoaște gravitatea
comportamentului său și efectele sale.
Agresor și violent recidiv – unii bărbați repetă același comportament violent chiar fiind
în relație cu altă femeie.
CICLUL VIOLENȚEI CONJUGALE
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CICLUL ȘI FAZELE VIOLENȚEI CONJUGALE
1. Situație tensionantă și încordată – bărbatul manifestă un exces de mînie, iar femeia
este într-o stare de îngrijorare.
2. Explozia violenței – bărbatul nu este satisfăcut de eforturile partenerei, iar aceasta se
simte umilită, tristă, frustrată.
3. Justificare și deresponsabilizare – bărbatul aduce argumente și justifică
comportamentul său. Femeia încearcă să-l înțeleagă. Ea speră că violența va înceta.
4. Luna de miere – bărbatul își cere scuze, femeia îi dă o altă șansă și apreciază
eforturile lui.
În timp, episoadele de criză și de violență pot să se intensifice soldîndu-se uneori cu moartea
victimei.
CONSECINȚELE VIOLENȚEI CONJUGALE ASUPRA FEMEII
Consecințe fizice și sexuale – dureri de cap, insomnie, frisoane, fracturi, dureri variate (de
spate, a membrelor, la umeri), paralizie, insensibilitate, BTS, HIF/SIDA, graviditate și nașteri
repetate, dificultăți sexuale (lipsă de sexualitate sau hypersexualitate), deces.
Consecințe psihologice – lipsă de încredere și de respect de sine, dificultăți relaționale,
singurătate, izolare, nervozitate, frică, trisețe, probleme de sănătate mintală (anorexie,
boulimie, depresie, anxietate, boli maniaco-depresive), idei suicidare sau tentative de
sinucidere, alcoolism, consum excesiv de droguri și de medicamente, dependnță afectivă.
Alte consecințe – dependență financiară a femeiii de bărbat, sărăcie, datorii, dificultăți de a
găsi un loc de lucru, dificultăți de a răspunde necesităților proprii și/sau necesităților copiilor,
dificultate de a asigura securitatea familiei, pierdere de autonomie și de libertate, convertire
la o altă religie, inceritudine față de credință, sentiment de culpabilitate cauzat de lipsa de
respect a convingerilor personale etc.

CONSECINȚELE VIOLENȚEI ASUPRA COPIILOR
Copiii ar putea fi victime directe ale violenței. Violența împotriva lor poate lua forma de
violență verbală, sexuală sau psihologică.
Consecințe aspupra noi-născuților și a antepreșolarilor




O mamă nefericită, izolată pe plan social,
Risc de accidente sau de agresiune fizică,
Compromiterea sănătătii (în situație de abuz economic femeia victimă este în
imposibilitatea de a cumpăra preparate pentru alimentația noi-născutilor, vitamine,
sisteme de securitate pentru casă, etc...).
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Consecințe asupra copiilor de vîrstă preșcolară






Se tem sa nu fie răniți, pot să sufere de diferite tipuri de coșmaruri,
Se culpabilizează pentru violențele și certurile din familie,
Își imaginează că super-eroiii din filme vor veni să-i salveze,
Încearcă să oprească violența printr-o acțiune menită să atragă atenția adulților,
Își concentrează atenția asupra jocului sau a emisiuniii preferate, ignorînd cearta
adulților.

Consecințe asupra copiilor de vîrstă școlară


Ei cred că violența și conflictele sunt cauzate de stres, de prezența dificultăților
financiare, de consumul exagerat de alcool sau de orice altă cauză.

Consecințe asupra adolescenților





Ei ar putea sa se simtă confuzi, ar putea să resimtă necesitatea de a se izola sau de a
proteja imaginea familiei,
Ei ar putea să se simtă responsabili de frații și surorile mai mici și chir de mama lor,
Ei ar putea să simtă dorința de a se răzbuna pe agresor, sau să se consoloze cu ideea
că agresorul a plecat,
Ei ar putea să se îngrijoreze de faptul că mama lor a reluat relațiile cu agresorul sau de
eventualitatea unei relații serioase cu un alt bărbat, de asemenea violent.

MOTIVELE PENTRU CARE FEMEILE RĂMÎN
Deseori, femeile rămîn în cuplu cu partenerul agresor din mai multe motive:












Lipsă de încredere în capacitățile lor,
Lipsă de resurse, deoarece toate bunurile familiale sunt înscrise pe numele
partenerului,
Dragostea pentru partener,
Frica de a fi ucise,
Frica pentru securiatea copiilor,
Frica ca partenrul să nu se sinucidă,
Frica de a nu obține garda copiilor,
Frica de justiție (de a fi acuzată de răpire de copii),
Frica de a nu fi crezute,
Sunt parenate de soți și au un statut de imigrare vulnerabil,
Vor să dea o altă șansă partenerului, în plus amintirile plăcute le dau speranțe că
el se va schimba.

 Mituri referitoare la violența conjugală în rîndul femeilor imigrante.
Extras din ghidul Pentru a ajuta copiii să reușească mai bine:
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Femeia trebuie să răspundă, în primul rînd, necesităților familiei și apoi necesităților
ei proprii,
Problemele familiale sunt private și nu se discută cu cineva din exterior,
Comportamentul soțului trebuie să fie tolerat de soție,
Divorțul poate aduce cu el critica femeiii și expulzarea ei din comunitatea etnică și
religioasă,
Femeia trebuie să se se adapteze situației, autoriatea familială fiind reprezentată
de bărbat,
Femeia trebuie să ofere imaginea unei femei gospodine.

 Preocupări privind violența conjugală în rîndul femeilor imigrante.
Extras din ghidul Pentru a ajuta copiii să reușească mai bine:







Necunoașterea limbii poate constitui o barieră în cererea și căutarea de ajutor,
Frica de poliție bazată pe experiențele din țara de origine,
Refuzul de a cauza prejudicii și dosar criminal soțului,
Frica de direcția protecției copilului,
Frica de consecințele divorțului sau de un alt proces judiciar asupra statutului său de
imigrare,
Frica de deportare și posibilitatea de a fi obligată de a lăsa copiii în Canada.
CE POT FACE PENTRU A AJUTA O PRIETENĂ VICTIMĂ DE VIOLENȚĂ?
 Credeţi ce spune persoana,
 Ascultaţi-o şi lăsaţi-o să-şi exprime sentimentele,
 Trimiteţi-i mesaje clare :
 Violenţa nu este niciodată acceptată, justificată, nici tolerată.
 Violența nu este rezultatul consumului de alcool și/sau de droguri, nici a
stresului sau a altor factori externi,
 Violența este un comportament învățat,
 Violența nu este niciodată cauzată de comportamentul victimei,
 Violența poate fi peste tot, în toate grupurile religioase, culturale, socioeconomice, independent de vîrstă sau de nivelul de educație.
 Securitatea femeii și a copiilor este primordială,
 Violența conjugală est un act criminal,
 Violența împotriva femeiii este întotdeauna responsabilitatea agresorului,
 Femeia nu este cauza violenței,
 Ea nu trebuie să-și reproșeze comportamentul partenerului,
 Ea nu poate modifica comportamnetul partenerului ei,
 Justificările, scuzele și promisiunile nu vor pune capăt violenței,
 Femeia nu este singură,
 Ea nu este nebună,
 Violența nu este o perdere a controlului de sine, ci un mijloc de a controla.
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 Susține-o în deciziile pe care vrea să le ia pentru a-și asigura propria securitate cît și
cea a copiilor, dar nu o influența, las-o să decidă pentru ea.
 Ajut-o să-și recunoască valorile și capacitățile ei și ale copiilor,
 Explică-i că ceea ce ea poate face pentru securitatea sa și a copiilor săi, este
întreruperea violenței conjugale,
 Spune-i că există persoane care sunt apte să o ajute,
 Oferă-i o listă cu resurse comunitare,
 Respectă confidențialitatea,
 Nu-i spune să se întoarcă acasă și să facă un efort suplimentar,
 Nu-i propune să se întoarcă acasă și să vorbească cu partenerul, pentru o eventuală
remediere a situației,
 Nu-i spune să rămînă de dragul copiilor. Un părinte singur poate să se descurce și să
fie un părinte bun.
MĂSURI DE PROTECȚIE PREVENTIVĂ
Cîteva procedeie pe care le-aţi putea propune prietenei dvs. sau chiar aplica pe propria
persoană :
 Păstrați în siguranţă, în afara casei, documentele următoare:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificatele de naştere, ale femeii şi ale copiilor;
Certificatul de căsătorie;
Paşapoartele şi documentele de emigrare;
Poliţele de asigurare de viaţă;
Obiectele de valoare şi facturile bunurilor proprii;
Carnetele de note şi diplomele;
Femeia trebuie să păstreze în geanta de mîină, în permanenţă :
Cărţile de credit şi banii cash (minimum bani de un taxi);
Permisul de conducere;
Carnetele de sănătate şi de vaccinare ( ale ei şi ale copiilor);
Cardul de asigurare socială;
Cardul de asigurare de boală şi de spital, inclusiv ale copiilor;
Cecuri;
Cărţile de membru pe numele ei;
Cheile de la casă;
Cheile de la seif, dacă este cazul;
Numărul de telefon de la cel mai apropiat refugiu.

 Ar fi înţelept să aveţi în vedere şi alte măsuri :
• Alcătuirea unei liste de numere de telefon importante şi păstrarea ei într-un loc pentru
a o regăsi ușor în caz de necesitate.
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• Prevenirea vecinilor în cazul în care veţi fi obligată să vă trimiteţi copiii la ei;
• Cereţi unei vecine să anunţe poliţia dacă aude începutul unei scene violente;
• Explicaţi situaţia copiilor şi învăţaţi-i ce trebuie să facă cînd începe scena de violenţă:
să meargă la vecini şi să cheme poliţia.
ASPECTUL LEGAL
În Codul criminal nu este prevăzută nici o infracțiune numită direct violență conjugală. Dar
toate gesturille care pot fi atașate la acest tip de violență se regăsesc. Dacă ne referim la
violența fizică, agresorul ar putea fi acuzat de atentare la integritatea fizică. În caz de
violență sexuală, agresorul va fi învinuit de agresiune sexuală, de hărțuire sau de amenințare.
Persoanele recunoscute vinovate de aceste infracțiuni pot primi pedepse cu privațiune de
libertate între 18 luni și închisoare pe viață.
Marea majoritate a agresorilor nu au probleme de sănătate mintală, doar 3% dintre aceștia
ar suferi de o anumită boală mintală.
Agresorul de violență sexuală este recunoscut vinovat chiar dacă a comis actul în cadrul
cuplului.
Dacă violența conjugală este recunoscută într-o familie, în caz de divorț, procedura este
simplificată. De obicei, în cazul procedurii de divorț, un termen de un an de zile este prevăzut
de lege. Acest termen nu se aplică în caz de recunoaștere a violenței fizice, psihologice sau
în caz de adulter (partenerul întreține relații extraconjugale).
Partajul copiilor ține de competențele judecătorului, care pune pe prim loc interesul
primordial al copiilor și decide care din părinți este cel mai apt să se ocupe de îngrijirea
copiilor.
În cazuri absolut excepționale, cînd părinții sunt incapabili de a asigura protecția și
bunăstarea copiilor, aceștia din urmă, ar putea fi plasați în afara familiei. Totuși aceștia au
dreptul să-și vadă copiii, dar în anumite locuri, la anumite ore și sub supravegherea unei
terțe persoane.
În caz de violență conjugală, mama va fi priorizată pentru garda copiilor. În orice altă
situație, garda copiilor este partajată în mod echitabil între cei doi părinți (exemplu – o
săptămînă la un părinte și o săptămînă la celălalt părinte).

PROCEDURI LEGALE ÎN CONTEXT DE VIOLENȚĂ CONJUGALĂ
1.Contactul de urgență a poliției – în urma primului apel la poliție, doi agenți ar trebui să se
prezinte la locul faptei pentru a proteja victima și a opri violența. Agenții de poliție constată
infracțiunea, identifică victima și agresorul și procedează la arestul acestuia din urmă.
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2. Motive rezonabile de a crede că a avut loc o infracțiune și arestul – motivele rezonabile
includ chemarea poliției, strigătele, mărturiile vecinilor, diverse răni și răniți. Deci toate faptele
care sprijină ipoteza prezenței une forme de violență conjugală. Pe baza constatărilor făcute
de agenții de poliție, agresorul este condus la postul de poliție și în timp de 24 de ore ar trebui
să se prezinte în fața judecătorului.
3. Prezentarea în fața judecătorului – ca urmare a declarațiilor făcute în prezența
judecătorului, de obicei agresorul este eliberat dacă instanțele de ordine consideră că
acesta nu reprezintă un pericol pentru societate. Agresorul va trebui să respecte anumite
condiții: să nu deranjeze liniștea publică, să nu consume alcool sau droguri, să nu poarte
armă. Dacă agresorul promite respectarea acestor condiții, el va putea fi eliberat pe durata
periodei care precedă procesul.
4.Articolul 810, din codul criminal, stipulează interdicția de a comunica verbal sau prin alte
mijloace cu alte persoane. În caz de violență conjugală, acuzatul nu are dreptul de a
comunica cu partenera sau cu copiii. El se angajează să respecte pacea și liniștea
victimelor, chiar dacă acestea din urmă încearcă să comunice cu el. Conform aceluiași
articol, acuzatul este obligat să respecte distanța de un kilometru de rezidența victimei, de
serviciul ei sau de orice alt loc considerat util de judecător. Este important de menționat că
victima căreia îi este frică de agresor poate să ceară, în orice moment, aplicarea acestor
condiții chiar dacă nu au fost comise acte de violență. Această cerere se face la Palatul de
Justiție din municipalitatea în care locuiți. Nerespectarea acestui articol sau a oricărei alte
condiții de către agresor constituie o infracțiune criminală. În consecință, agresorul are
obligația de a se prezenta în fața judecatorului care va proceda la citarea imediată a
sentiței.
Ca urmare a acestui fapt, este puțin probabil ca judecătorul să lase persoana în libertate
pînă la ședința de judecată. Victima are dreptul să fie informată de procedurile și deciziile
care se iau în proces și care o afectează direct sau indirect.
5.Modificarea condițiilor de eliberare și condițiile pentru copii. Condițiile de eliberare a
acuzatului ar putea fi modificate ca urmare a înțelegerii procurorului cu acuzatul. Copiii au
dreptul să-și viziteze părintele pe toată durata procesului de judecată, în prezența unor
supraveghetori sau nu, cu condiția ca securitatea lor să nu fie compromisă.
6.Posibilități referitoare la contractul pentru chirie. Contractul de chirie este pasibil de
anulare sau de întrerupere, în context de violență conjugală. Proprietarul apartamentului
este avizat și i se prezintă ca dovadă un document care atestă despre existența violenței
conjugale. Acest document este disponibil, gratuit, la Palatul de Justiție, la CLSC, la CAVAC,
la comitetul pentru locuințe, la poliție sau într-un adăpost pentru femei victime de violență
conjugală. Trei luni mai tîrziu contractul va fi reziliat. Locatarul are dreptul să părăsească
locuința înainte de expirarea contractului său de reziliere, dar este responsabil de plata
chiriei.
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7.Posibilități de recuperare a obiectelor personale și mediere familială. Persoana care a
părăsit domiciliul ca urmare a violenței conjugale, poate să-și recupereze lucrurile personale
în prezența unui agent de poliție. În timpul procesului de judecată, comunicarea dintre
parteneri poate deveni dificilă. De accea se recomandă ca partajul bunurilor și a copiilor, să
se petreacă în prezența avocatului sau a mediatorului.
8. Procesul de judecată. În cazul acuzării penale, plîngerea nu aparține victimei. Ea nu poate
să o retragă. Din moment ce o astfel de plîngere a fost depusă, ea este preluată de către
stat, iar victima devine martor principal în procesul de judecată. Victima nu poate să decidă
singură să nu mărturisească numai cu excepția cînd judecătorul consideră că este necesar.
În acest caz judecătorul consideră că este o lipsă de dovezi și ca urmare acuzatul va fi
eliberat. Judecătorul ar putea să vă chestioneze de ce nu doriți să mărturisiți, să analizeze și
faptul că victima ar putea fi amenințată.
9. Pedeapsa. Judecătorul este cel, care, în urma procesului de judecată, ia decizia referitor
la pedeapsa pentru agresor, în funcție de infracțiunea penală comisă.

PROTECŢIA LEGALĂ A VICTIMEI VIOLENŢEI SEXUALE
Anumite măsuri vizează în prezent să protejeze victimele violenţei conjugale. Astfel, în cazul
unui proces pentru crimă de ordin sexual, Codul Penal prevede ca « proba reputaţiei sexuale
care vizează să atace sau să apere credibilitatea reclamantului este inadmisibilă ». Un
agresor nu mai poate deci să interogheze victima în curs asupra obiceiurilor sale sexuale.

DIFERITE TIPURI DE IMIGRAŢIE
Statutul de imigrare poate avea o mare influenţă asupra viitorului unei femei, victimă a
violenţei conjugale. Iată o scurtă prezentare a diferitelor forme de imigrare şi a drepturilor
aferente.
 Femeia parenată de soţul ei în aşteptarea rezidenţei permanente :
Garantul (soţul) poate să-şi retragă parenarea oricînd şi fără să se justifice. Este vorba
deci de o situaţie de mare vulnerabilitate pentru femeie, care încă nu are statutul de
imigrant care să locuiască legal în Canada. În acelaşi timp, femeia parenată în
aşteptarea rezidenţei permanente are dreptul la ajutor juridic şi la asistenţă socială,
dacă reuneşte criteriile de admitere.
 Femeia parenată care a primit deja rezidenţa permanentă :
Garantul nu mai poate să-şi retragă parenarea. Femeia parenată care a obţinut
rezidenţa permanentă are dreptul la asistenţă juridică şi socială, dacă reuneşte
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criteriile de admitere. Garantul va trebui, în acelaşi timp, să ramburseze guvernului
taxele pentru perioada parenajului.
 Femeia refugiată în aşteptarea statutului :
Dacă cererea de acordare a statutului de refugiat a fost făcută împreună cu soţul, sar putea să apară probleme, dacă acesta face obiectul unei condamnări penale,
ţinînd cont că se studiază dosarul mai ales după datele soţului. Dacă cererea a fost
făcută separat, condamnarea nu va avea influenţă asupra statutului femeii. Deşi tot
nu are dreptul la asistenţă socială, femeia refugiată în aşteptarea statutului va avea
dreptul la ajutor juridic, dacă întruneşte criteriile de admitere.
 Femeia refugiată care are rezidenţă :
Dacă soţul este condamnat pentru o infracțiune penală, aceasta poate să
încetinească obţinerea rezidenţei permanente, dar dacă soţul este expulzat din
Canada, aceasta nu va avea consecinţe asupra femeii. Femeia refugiată obţine
dreptul la ajutor social şi la ajutor juridic, dacă întruneşte criteriile de admitere.
 Femeia fără statut legal :
Femeia fără statut legal se află într-o situaţie mai precară, deoarece i se recunosc
doar puţine drepturi. Chiar dacă nu are dreptul nici la asistenţă socială, nici la ajutor
juridic, femeia fără statut legal va avea dreptul la serviciul unui avocat plătit de către
ajutorul juridic în ceea ce priveşte dosarul ei de imigrare.
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Nu este din dragoste.
Nu este o dramă pasională.
Este ultima manifestare a controlului exercitat de un bărbat
(femeie) asupra partenerei.
RESURSE ȘI REFERINȚE PENTRU FEMEILE VICTIME DE VIOLENȚĂ CONJUGALĂ

Concertation –Femme

514-336-3733

Maison secours aux femmes

514-593-6353

Police

9-1-1

S.O.S. Violence Conjugale

514- 873-9010 ou 1-800-363-9010

Suicide-Action

514-723-4000

D.P.J.

514-896-3100

Batshaw

514-935-6196

Tel-jeunes (pour les jeunes)

514-288-2266

Tel-jeunes (pour les parents)

514-288-5555

Action des femmes handicapées
Montréal

514-861-6303

Maison des femmes sourdes de Montréal

514-255-5680

Women Aware

514-489-1110

Service d’aide aux conjoints

514-384-6296

Centre pour les victimes d’agression
sexuelle de Montréal

514-934-4504

Tel-Aide

514 935-1101
www.concertationfemme.ca

www.violenceconjugale.gouv.qc.ca
www.shelternet.ca
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Binele dvs. este rațiunea noastră de a fi.
Concertation-Femme are ca misiune dotarea populatiei feminine din zonă cu servicii comunitare care
vizează ameliorarea calitatii vieții unei clientele feminine susceptibilă că trăieşte izolată şi puţin
autonomă social şi financiar.
Concertation-Femme susţine toate femeile să preia controlul aspectelor sociale, afective, politice şi
economice, ca şi integrarea noilor sosite în țara gazdă.
Într-o ambianţă călduroasă şi primitoare, noi oferim tuturor femeilor o varietate de activităţi şi de
servicii personalizate, dinamice şi polivalente :


Serviciu de primire şi de referinţă;



Ajutor;



Serviciu de informaţii juridice;



Integrarea femeii imigrante;



Program de dezvoltare economică;



Activităti educative;



Grădiniţă cu timp redus.

CONTACT
Concertation-Femme
2005, strada Victor-Doré, localul 220
Montréal (Québec) H3M 1S4
Telefon : 514-336-3733
Fax : 514- 856-2400
e-mail : info@concertationfemme.ca
pagina web: concertationfemme.ca
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