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DOMESTIC VIOLENCE- A NEGATIVE DIMENSION OF SOCIAL
REALITY
Cristiana Bălan, Lecturer, PhD, „Spiru Haret” University

Abstract: Modern life involves a series of major changes in the family institution, the changes
in its functions to fundamental changes in the relations between family members. A negative
aspect quite often the lives of domestic violence, something atavistic, barbaric and unwanted
of Romanian society. The present study aims to debate this serious phenomenon and
knowledge of, the first step toward helping people who have lived or live drama
aggressiveness of their loved ones. Therefore, any strategy aiming to mitigate or eliminate
violence in the family must take into account both social structures and cultural mentalities
existing I maintain and perpetuate the social problem that affects primarily community spirit.
A complete picture on the approach to domestic violence in a society will have to take into
account: the phenomenon of social representation, services or dedicated addressed the
phenomenon, the legislation under which it operates and the general economic situation.
Lived as a reality, domestic violence causing injuries. Lived in the imaginary, it
vulnerabilizează human being, making her incapable of normal life performance, integrated
into society. The consequences appear not only on an individual level and social relations by
fracturing and erosion of solidarity and social cohesion. There are recent studies on this type
of violence and was even developed a theory called the theory of cyclical violence,
psychologist Lenore Walker belonging, trying to explain the dynamics and phase sequence in
marital relations marked by violence.

Keywords: domestic violence, community spirit, vulnerability, cyclical theory of violence.

Introducere
Viaţa modernă presupune o serie de schimbări majore în ceea ce priveşte instituţia
familiei, de la modificări ale funcţiilor acesteia, până la transformări fundamentale la nivelul
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relaţiilor dintre membrii familiei. Un aspect negativ destul de frecvent întâlnit în viaţa
domestică este violenţa, aspect atavic, barbar şi indezirabil al societăţii româneşti actuale.
Cercetarea în domeniul violenţei domestice are un rol foarte important în aflarea
cauzelor care conduc la ea şi în găsirea modalităţilor de prevenire a acesteia. Aşa cum se ştie,
familia constituie cea mai consistentă şi funcţională formă de comunitate umană, care prin
funcţiile sale extrem de importante, contribuie la întărirea spiritului de solidaritate socială a
membrilor oricărei societăţi. Gradul de răspândire al violenţei între membrii familiei depinde
de o multitudine de factori, printre care normele şi valorile sociale, tradiţiile şi obiceiurile
culturale, relaţiile dintre sexe, nivelul de dezvoltare economică, gradul de cultură şi civilizaţie,
modul de organizare şi de funcţionare a unor instituţii sociale, posibilitatea de intervenţie
activă a comunităţii, etc.
Scopul acestui studiu este de a releva amploarea fenomenului de violenţă
intrafamilială în judeţul Brasov, fenomen care are efecte devastatoare asupra femeilor victime,
şi importanţa care trebuie dată acestui fenomen, căci el există şi este o problemă a societăţii
dar şi a comunităţii în particular, cu care, nu numai că merită, dar şi trebuie să ne ocupăm.
1. Prezentarea cercetării
Cercetarea de faţă explorează într-o manieră calitativă problematica violenţei
intrafamiliale şi a efectelor sale asupra femeilor victime, aspectul calitativ putând permite
abordarea în profunzime a realităţii sociale. Ideea principală a fost de a înţelege şi de a
interpreta fenomenul în termenii semnificaţiilor pe care oamenii le investesc. Acest studiu
calitativ a fost întreprins în scopul de a înţelege fenomenul dincolo de cifre, luând în
considerare faptul că, surprinderea manifestărilor umane în spaţiul privat se realizează greu
prin intermediul statisticilor. Ca metode suplimentare am apelat la interviu şi studiul de
documente sociale. Cercetarea are un caracter evaluativ exploratoriu, având la bază anumite
idei de pornire prezente în lucrari anterioare.
2.

Scopul cercetării
Scopul cercetării a fost de a releva amploarea fenomenului de violenţă domestică în

judeţul Braşov, fenomen care are efecte devastatoare asupra femeilor şi copiilor în cauză şi,
totodată, importanţa care trebuie acordată acestui fenomen, căci el există şi este o problemă a
societăţii româneşti în general, şi a comunităţilor în particular, cu care, nu numai că merită, ci
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şi trebuie să ne ocupăm. Se urmăreşte evidenţierea contextului psiho-social în care a apărut
fenomenul.
3. Obiectivele cercetării
Obiective fundamentale ale studiului de faţă sunt următoarele:
▪

Identificarea fenomenului de violenţă şi relevarea măsurii în care femeile şi copiii
figurează printre victimele violenţelor în familie.

▪

Surprinderea tipurilor de violenţă la care sunt supuşi femeile şi copiii.

Obiective specifice sunt:
▪

Identificarea cauzelor, efectelor şi consecinţelor violenţei asupra femeilor şi copiilor

▪

Identificarea modalităţilor de manifestare

▪

Identificarea motivelor pentru care femeia agresată acceptă situaţia în care se află,
punând astfel în pericol copiii.

4. Ipoteze
Ipotezele cercetării sunt următoarele:
▪

Dacă femeia şi copiii sunt abuzaţi timp îndelungat, atunci ei prezintă probleme fizice
de sănătate şi tulburări psihoafective

▪

Dacă femeia se convinge că schimbarea atitudinii partenerului faţă de ea este practic
imposibilă, va apela la ajutorul serviciilor existente

▪

Dacă femeia trăieşte într-un climat familial agresiv o lungă perioadă de timp,
motivaţiile şi performanţele socio-profesionale scad

▪

Cu cât soţia este mai dependentă financiar, economic sau emoţional de soţ, cu atât mai
mult decizia ei de a divorţa este mai grea

▪

Cu cât copilul este supus violenţelor repetate, cu atât performanţele şcolare ale
acestuia scad

▪

Dacă intr-o familie copiii sunt martori ai violenţei, atunci ei prezintă sentimente de
autoînvinovăţire pe motivul cauzării violenţei şi a incapacităţii de a opri violenţa.

5. Descrierea subiecţilor investigaţi
În selectarea subiecţilor investigaţi în cercetare s-au luat în considerare două criterii:
caracteristica de femeie victimă a violenţei intrafamiliale si rezidentă în judeţul Braşov. În
studiul de faţă, există trei subiecţi (femei-victime ale violenţei conjugale toate având copii
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(unul dintre ei făcând parte din categoria copiilor negijaţi, martor al violenţei domestice,
ceilalţi copii fiind ei însuşi victime ale violenţei tatălui).
În ceea ce priveşte vârsta subiecţilor, femeile au între 30-60ani, două sunt căsătorite şi
una se află în situaţie de concubinaj. Din punct de vedere al statutului ocupaţional, una din
femei nu are ocupaţie, una e pensionară şi una are un loc de muncă.
6. Metodele de cercetare şi instrumentele cercetării
Prima metodă de lucru a constituit-o studiul de caz, care este prin excelenţă o metodă
calitativă. Studiul de caz fiind o cercetare constatativă, nu se pune problema confirmării sau a
infirmării ipotezei.
A doua metodă de lucru este interviul semistructurat, care presupune utilizarea unui
ghid de interviu menit să focalizeze convorbirea pe o experienţă comună tuturor subiecţilor.
Interviul semistructurat implică pregătiri detaliate privind întrebările, un cadru de desfăşurare
a interviului pentru toţi subiecţii şi are un set comun de întrebări. Întrebările de bază sunt
fixate dinainte, ele servind ca jabloane pentru fluxul discuţiei.
Pentru a avea o imagine mai completă şi mai adecvată asupra cazurilor de violenţă
intrafamilială, am folosit o a treia metodă şi anume studiul de documente sociale cu privire la
cazurile de violenţă intrafamilială, care s-a făcut la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului
Braşov - Serviciul Medico-Legal Judeţean, şi la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului.
Iată ce spun statisticile: in judeţul Braşov, în anul 2015, s-a constatat că, deşi
majoritatea femeilor agresate provin din aproape toate categoriile de vârstă, cele mai expuse
agresiunilor manifestate de partenerul de cuplu sunt cele cuprinse în intervalul de vârstă 34-39
de ani, urmate de cele cuprinse în intervalul de vârstă 52-57 de ani. Se constată că femeile
între 28 şi 57 de ani sunt cele mai expuse violenţei, cele peste 58 de ani şi cele sub 21 fiind
puţine la număr.
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Femeile care sunt victime ale violenţei conjugale, sunt în general femei active în 146
din cazuri, 28 din acestea au studii superioare iar celelalte 118, studii medii. Urmează apoi
femeile casnice şi pensionarele, adică femeile care sunt lipsite de independenţă economică şi
se ocupă exclusiv de treburile gospodăreşti, fiind foarte puţin implicate în viaţa socială.
Femeile şomere sunt situate pe ultimul loc ca număr.
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Din totalul de 217 de cazuri doar 43 provin din mediul rural, restul de 174 fiind din mediul
urban.
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Pentru a evalua în mod adecvat gradul de gravitate al agresiunilor comise, s-a adoptat
ca sursă de informaţie durata medie a zilelor necesare pentru îngrijirea victimelor.
4%

96%
Lovire sau alte acte de violenta(1-20 zile ingrijire medicala)
Vatamare Corporala(20-60 zile ingrijire medicala)

Prin raportarea acestei durate medii de îngrijire şi recuperare la sancţiunile stabilite de
Codul Penal, au rezultat următoarele:
Majoritatea victimelor (216), necesită între una şi 20 de zile de tratament medical, ca
rezultat al unor agresiuni de gravitate medie sau mică, care corespund în plan normativ ,
actelor de violenţă sancţionate de articolul 180 Cod Penal cu privire la lovire sau la orice act
de vătămare fizică comis asupra unei persoane. 10 victime necesită între 20 şi 60 de zile
medicale, ca rezultat al actelor de violenţă care prejudiciază sănătatea persoanei, care conform
articolului 181 Cod Penal se încadrează la vătămare corporală.
În anul 2015 nu s-a înregistrat nici un caz de vătămare corporală gravă, ca urmare a
unor acte de violenţă de o gravitate mare ce prejudiciază sănătatea victimei (infirmitate
permanentă fizică sau psihică), care corespund în plan normativ actelor de violenţă
sancţionate de art. 182 Cod Penal.
Trebuie menţionat faptul că studiul vizează numai cazurile de abuz declarate, existând
suficiente argumente să considerăm că „cifra neagră” a violenţei împotriva copiilor este mult
mai mare, dat fiind că multe cazuri nu sunt aduse la cunoştinţa autorităţilor, de către părinţii
acestora sau chiar de către ei.
Distribuţia cazurilor în funcţie de sex:
În anul 2015, s-au înregistrat un număr de 244 de cazuri de copii abuzaţi, dintre care
112 fete şi 132 de băieţi. S-a constatat că numărul total al băieţilor abuzaţi este mai mare

Iulian Boldea, Dumitru-Mircea Buda (Editors)
CONVERGENT DISCOURSES. Exploring the Contexts of Communication
Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureș, 2016
ISBN: 978-606-8624-17-4
Section: Psychology and Education Sciences

152

decât numărul/total al fetelor, deşi în lunile mai, august şi septembrie numărul fetelor abuzate
este mai mare decât numărul înregistrat de băieţi.
(Sursa: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov)
112 (46%)

132 ( 54%)

Baieti

Fete

Distribuţia cazurilor în funcţie de tipurile de abuz la care au fost supuşi copiii:
Din totalul de 244 de cazuri înregistrate cea mai mare pondere o au abuzurile fizice, în
număr de 127, urmate de cele psihice (100), incesturi (12), abuzuri economice (2) şi
emoţionale (3). Sesizările cu privire la aceşti copii au fost făcute atât de mama acestora, cât şi
de alte persoane cum ar fi rudele sau vecinii. În urma unor anchete s-au constituit rapoarte
care cuprind atât starea fizică cât şi cea psihică a copiilor abuzaţi. S-a constatat deasemenea că
majoritatea cazurilor fac parte din categoria copiilor neglijaţi.
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Distribuţia cazurilor în funcţie de mediul de rezidenţă
Majoritatea cazurilor provin din mediul urban (179), celelalte cazuri până la 244, fiind
din localităţi mai mici.
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65(27% )

179(73% )

Urban

Rural

Constatări
S-a constatat că, deşi copii abuzaţi provin din toate categoriile de vârstă, cei mai
expuşi la violenţă sunt cei cu vârsta cuprinsă între 4-7 ani, urmaţi îndeaproape de cei cu vârste
cuprinse între 8-11 ani şi de cei cuprinşi între 12-15 ani. Cele mai puţine victime se includ în
categoriile de vârstă sub 3 ani şi peste 16 ani.
20(8%)

44(18%)

57(23%)

60(25%)

63(26%)

sub 3 ani
8-11 ani
peste 16 ani

4-7 ani
12-15 ani

7. CONCLUZII
Violenţa intrafamilială este o problemă gravă și dramatică, iar violenţa în cuplu merită
atenţie pentru că s-a ajuns la concluzia că familia a devenit un „leagăn al violenţei”, în cadrul
căruia se descarcă toate tensiunile şi nemulţumirile acumulate din viaţa socială. Indiferent de
factori precum vârsta, mediul de rezidenţă, ocupaţie, stare economică, femeile sunt victime
predilecte ale violenţei intrafamiliale. Violenţa are efecte devastatoare asupra femeii –
victimă: îi afectează sănătatea mintală, îi scade încrederea în sine şi în ceilalţi, etc. Extrem de
afectaţi sunt copiii care asistă la acte de violenţă sau devin la rândul lor victime.
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Studiul realizat a pus în evidenţă aspecte îngrijorătoare privind manifestări ale
disfuncţiilor familiale generate de soţi printr-un comportament inadecvat, mergând până la
agresiune şi violenţă. Violenţa apare pe fondul unor conflicte nerezolvate şi acutizate, la baza
cărora stau factori precum gelozia, infidelitatea, conflicte legate de gestionarea bugetului
familial, probleme financiare, conflicte tensive cu familia lărgită, etc.; alcoolul, de asemenea,
este un factor potenţator de conflict. Conflictul constituie însă o componentă a oricărei relaţii,
dar nu justifică violenţa, iar violenţa pe de altă parte, nu constituie în nici un caz o cale de
soluţionare a lui.
Femeile tolerează, în general, violenţa exercitată în familie. Ele nu conştientizează
faptul că primul act de violenţă creează un precedent şi că determină un ciclu care nu mai
poate fi stopat de la sine, evoluând de la acte uşoare de agresare până la situaţii de-a dreptul
dramatice. Între acestea, bătaia este cel mai des invocată de victime; se constată însă că bătaia
nu se produce aproape niciodată ca un eveniment izolat şi singular, ci este însoţită de celelalte
forme de abuz (intimidări şi abuzuri verbale, ameninţări la adresa unor persoane semnificative
pentru victimă, răspândirea unor ameninţări şi a terorii în jurul victimei, agresiune sexuală,
etc).
În violenţa familială victima se află aproape permanent în preajma agresorului şi fără
apărare, pentru că familia este un teren al vieţii private. Accesul agresorului la victimă este
continuu; agresorul este aşa cum se manifestă, dar victima se transformă, pentru că suferinţa
creşte în timp şi o modifică. Frica şi mentalitatea determină femeile să nu facă plângeri atunci
când violenţa este îndreptată asupra lor şi asupra copiilor.
Cercetarea în domeniul violenţei are anumite limite, deoarece există din păcate „cifra
neagră” a cazurilor care nu sunt sesizate şi cunoscute deoarece victimele nu se adresează
instituţiilor abilitate în domeniu.
Astfel, aceste cazuri nu pot fi prevenite, combătute şi nu se intervine în stoparea lor.
Indiferenţa celor din jur (vecini, rude, prieteni), care nu sesizează autorităţile, îi ajută pe
agresori să rămână în umbră şi să continue agresiunea împotriva familiei, victimele fiind cele
care au în continuare de suferit. Atitudinea populaţiei faţă de violenţa în familie indică faptul
că această problemă nu este prioritară, şi nu necesită soluţionare imediată.
Clişeele împărtăşite de o mare parte a

populaţiei care justifică comportamentul

violent în familie şi, mai ales, cel conform căruia „o femeie bătută poate în orice moment să
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se despartă de agresor”, indică neînţelegerea fenomenului şi definirea lui ca „rufă murdară” ce
se poate, şi chiar trebuie, rezolvat în familie.
În studiul de față s-a optat pentru o cercetare calitativă şi implicit pentru metode
calitative ca studiul de caz, interviul şi studiul de documente sociale. Prin utilizarea cercetării
calitative s-a încercat explorarea unei probleme sociale – problema violenţei intrafamiliale,
încercând surprinderea fenomenului dincolo de cifre, în profunzimea lui, oprindu-ne la
descoperirea manifestărilor violenţei, asupra cauzelor, efectelor şi consecinţelor ei.
Problema violenţei intrafamiliale este un subiect căruia ar trebui să i se acorde mai
multă atenţie, să reprezinte o problemă pentru mai mulţi dintre noi, să se întreprindă mai
multe cercetări în domeniu. Datele obţinute în urma studiului realizat sunt îngrijorătoare, mai
ales că numărul violenţelor intrafamiliale înregistrate este în creştere.
Subliniem caracterul explicativ al lucrării, care argumentează necesitatea unor măsuri
cât mai eficiente de acţiune socială şi educativă în favoarea schimbării mentalităţii cu privire
la statutul femeii în familie, instituţionalizarea unor modalităţi de supraveghere şi intervenţie
în cazul agresiunilor şi violenţelor. De asemenea, se impune luarea unor măsuri de suport
social, atât la nivel global cât şi secvenţial, local, privind comunitatea, care ar putea consta, de
pildă, în crearea unor refugii – sanctuare pentru femeile victime ale violenţei în familie şi
pentru copiii acestora, centre de informare şi consultanţă.
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