
WWW - Lucrul cu Autorii Violen�ei Domestice în Europa - Proiectul Daphne II 2006 - 2008 
 

www.work-with-perpetrators.eu 
 

1 

Linii Directoare privind elaborarea standardelor pe ntru 
programele destinate agresorilor familiali de sex m asculin  

Version 1.1 

Introducere 
 
Violen�a bărba�ilor împotriva femeilor este un fenomen prezent în fiecare stat european �i constituie o 
problemă gravă �i răspândită pe scară largă. Violen�a împotriva femeilor reprezintă o manifestare a 
inegalită�ii istorice a rela�iilor de putere între bărba�i �i femei, care a condus la asumarea unui rol dominant 
din partea bărba�ilor �i discriminarea femeilor de către ace�tia, precum �i la împiedicarea unei dezvoltări 
multilaterale a femeilor, constituind astfel o violare gravă a drepturilor omului �i un obstacol major pentru 
realizarea egalită�ii între sexe1. Legisla�ia na�ională �i interna�ională obligă statele membre ale 
organiza�iilor interna�ionale ca Na�iunile Unite, Consiliul Europei, precum �i �ările Uniunii Europene, să 
întreprindă eforturi sus�inute în vederea prevenirii, investigării �i pedepsirii ac�iunilor de violen�ă, fie că sunt 
săvâr�ite de către stat sau de către persoane private, �i să asigure protec�ia victimelor2. Violen�a domestică 
împotriva femeilor reprezintă o manifestare a comportamentului de control din partea partenerul intim sau a 
fostului partener care include dar nu se limitează la violen�ă fizică �i sexuală, abuz emo�ional, priva�iuni 
economice, amenin�ăti, intimidare, �i hăr�uire permanentă (stalking) 3. Violen�a împotriva femeilor în cadrul 
familiei influen�ează negativ �i asupra copiilor, care de asemenea au dreptul să fie proteja�i �i să beneficieze 
de asisten�ă.  

Institu�iile care desfă�oară programe destinate agresorilor î�i asumă răspunderea pentru toate persoanele 
implicate. Lucrul cu agresorii familiali de sex masculin are drept scop să pună capăt violen�ei �i să sporească 
nivelul de protec�ie a victimelor violen�ei domestice (femei �i copii), dar el trebuie privit �i din perspectiva 
unui proces mai larg de transformare culturală �i politică în vederea desfiin�ării ierarhiilor sexelor, abolirii 
violen�ei de gen �i discriminării de gen, precum �i a altor forme de violen�ă �i discriminare personală �i 
structurală. Standardele sunt necesare pentru garantarea calită�ii procesului de lucru �i, în special, pentru a 
asigura că protec�ia victimei reprezintă o prioritate �i că activitatea defă�urată nu pune în pericol partenerii 
sau copiii participan�ilor la program. Următoarele linii directoare privind elaborarea standardelor pentru lucrul 
cu agresorii de sex masculin au fost întocmite de către consor�iul Proiectului Daphne II “Lucrul cu Autorii 
Violen�ei Domestice în Europa – WWP”, care au fost dezvoltate în cursul unui seminar interna�ional 
specializat desfă�urat la Berlin în anul 2008. Liniile directoare vizează programele destinate agresorilor de sex 
masculin care recurg la violen�ă împotriva partenerilor săi �i împotriva copiilor prezen�i în cadrul rela�iilor 
respective. 

Programele din diferite statele europene se deosebesc în ceea ce prive�te sarcinile, grupurile �intă, sursele de 
finan�are, baza legală, �i multe alte aspecte �i condi�ii de muncă. Astfel, prezentele linii directoare nu au 
scopul să furnizeze instruc�iuni detaliate. În schimb, ele urmăresc obiectivul de a pune la dispozi�ia 
programelor pentru agresori un cadru privind elaborarea unor standarde specifice pentru desfă�urarea unei 
activită�i responsabile. În următoarea sec�iune sunt descrise scopul �i condi�iile preliminare pentru 
func�ionarea programelor destinate agresorilor �i partea a doua prezintă principiile de bază de care trebuie 
�inut cont pentru desfă�urarea unui proces competent de lucru cu agresorii familiali de sex masculin.  

Standardele de lucru cu agresorii familiali trebuie să integreze noile descoperi �tiin�ifice �i experien�a celor 
mai bune practici. Acest fapt reprezintă un proces permanent care încearcă să răspundă la întrebarea de ordin 
general ’ce activită�i pentru care tip de bărba�i �i în ce circumstan�e’? 

A Condi �ii preliminare de lucru cu agresorii de sex masculi n 

A.1. Obiectiv 

Obiectivul principal al lucrului cu agresorii de sex masculin constă în sporirea gradului de securitate a victimelor 
violen�ei. Programele pentru agresori trebuie să acorde prioritate protec�iei partenerilor femei �i a copiilor 
acestora la fiecare etapă a programului. Este necesar ca scopul programelor adresate agresorilor să fie clar atât 
pentru facilitatori, cât �i pentru bărba�ii pe care ace�tia îi tutelează.   

                                                      
 
1 A se vedea Declara�ia Na�iunilor Unite cu privire la Violen�a împotriva femeilor 1993  
2 A se vedea Recomandarea Rec(2002)5 Comitetului de Mini�tri ai Statelor membre cu privire la protec�ia femeilor 
împotriva violen�ei adoptate pe 30 Aprilie 2002  
3 A se vedea Declara�ia privind Respectarea Principiilor �i Standardele Minime de Aplicare 2004 
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A.2. Colaborarea cu serviciile de asisten �ă a victimelor �i sistemele de interven �ie 

Programele destinate agresorilor constituie doar o parte a unui sistem mai larg de interven�ie împotriva 
violen�ei domestice �i nu trebuie conduse în mod izolat �i nici puse în aplicare acolo unde nu există servicii 
specializate de asisten�ă a victimelor. E necesar a finan�a programele adresate agresorilor din surse 
suplimentare �i nu în detrimentul serviciilor de asisten�ă a victimelor.  

Pentru a putea aborda în mod eficace problemele legate de violen�a domestică, programele destinate agresorilor 
trebuie să facă parte dintr-un sistem de interven�ie �i să colaboreze activ cu asocia�iile �i re�elele inter-
institu�ionale împotriva violen�ei domestice. Este extrem de importantă �i cooperarea cu serviciile adresate 
victimelor femei �i copiilor acestora pentru a garanta protec�ia lor precum �i pentru a realiza o abordare 
integrată a fenomenului de violen�ă domestice. Aceste principii de cooperare trebuie puse în aplicare prin 
includerea reprezentan�ilor serviciilor de asisten�ă a femeilor în calitate de exper�i în cadrul comitetelor de 
conducere �i a consiliilor consultative ale programelor destinate agresorilor. Colaborarea �i rela�ionarea cu 
alte servicii, institu�ii �i speciali�ti ce se ocupă de problemele violen�ei domestice (de ex., sistemul judiciar, 
serviciile sociale, serviciile pentru sănătate, �i serviciile de protec�ie a copilului) constituie de asemenea un 
factor important. Cooperarea �i participarea în cadrul asocia�iilor �i re�elelor trebuie să fie recunoscută �i 
finan�ată. 

A.3. O în�elegere teoretic ă �i o concep �ie explicit ă 

Programele adresate agresorilor trebuie să pornească de la idea �i pozi�ia precum că violen�a împotriva 
femeilor �i copiilor este un fapt inacceptabil �i că agresorii bărba�ii sunt responsabili de folosirea violen�ei. 
Întreg personalul programelor pentru agresori trebuie să evite faptul de a justifica, a sustrage respunderii sau de a 
subaprecia �i critica orice formă de blamare a victimei. În plus, fiecare program adresat agresorilor are nevoie 
de concep�ii teoretice clare, care să includă următoarele aspecte, fără însă a se limita doar la ele: 

• teoria sexelor - în�elegerea ierarhiei sexelor �i a trăsăturilor proprii masculinită�ii, inclusiv cele 
sociale, culturale, religioase, etnice, �i influen�ele politice, 

• defini�ia violen�ei domestice �i tipurile de abuz, 
• originile violen�ei - în�elegerea cauzelor �i mecanismelor care conduc la violen�ă, 
• teoria interven�iei / teoria schimbării – în�elegerea motivelor datorită cărora interven�iile propuse 

urmează să modifice comportamentele �i atitudinile agresive ale participan�ilor. 

Aceste considerente de ordin teoretic ar trebui să contribuie la formularea unei concep�ii scrise explicite privind 
lucrul cu agresorii. Drept îndrumare pentru elaborarea unei astfel de concep�ii sunt disponibile câteva exemple 
bine descrise.  

A.4. Concentrarea asupra aspectelor relevante ce vi zează folosirea violen �ei 

Pentru o abordare adecvată a caracterului complex al violen�ei folosită de către bărba�i împotriva partenerilor 
lor, metodele de interven�ie trebuie să se concentreze asupra diferitelor aspecte relevante proprii factorilor ce 
�in de fenomenul respectiv, care pot fi organizate conform unui model ecologic4: 

−Factorii socio-culturali, care includ contextul social al diferen�ierii de gen, inegalitatea istorică a 
rela�iilor de putere între bărba�i �i femei în cadrul societă�ilor noastre, răspândirea violen�ei ca 
metodă de rezolvare a conflictelor proprie culturilor noastre, sanc�iunile sociale �i cele aplicate de 
sistemul judiciar privind folosirea violen�ei domestice, etc. 

−Factori rela�ionali, care includ rela�ii de putere între sexe în cadrul cuplului, modele de comunicare �i de 
solu�ionare a conflictelor, etc. 

−Factori individuali, care pot fi diviza�i în următoarele categorii: 

1. Factori cognitivi, care includ convingerile �i atitudinile fa�ă de rolurile �i rela�iile de gen, 
expectativele fa�ă de rela�ie (ex., dragoste romantică), fa�ă de partener �i fa�ă de copii (ex., 
dreptul de a beneficia de servicii), precum �i fa�ă de sine însu�i (e.g., virilitate, identitate), 

2. Factori emo�ionali, care includ adaptarea, în func�ie de gen (identificare, în�elegere �i 
exprimare), a sentimentelor de mânie, frustrare, e�ec, ru�ine, gelozie, teamă, etc. �i modelele 
existen�iale pe care se bazează acestea (stiluri de ata�ament, sensul identitatii, expectative, etc.), 

                                                      
 
4 A se vedea Bronfenbrenner 1979, Dahlberg & Krug 2002 
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3. Factori comportamentali, care includ substituirea violen�ei �i a comportamentelor de control, 
bazate pe diferen�ierea de gen, prin deprinderi �i aptitudini îndreptate spre o relatie bazată pe 
egalitate de drepturi �i pe respect, precum empatia, comunicarea �i solu�ionarea conflictelor, 
gestionarea stresului �i a mâniei, etc.  

B.  Principii importante privind lucrul cu agresori i de sex masculin 

B.1. Contactarea �i asisten �a partenerului 

În vederea sporirii nivelului de securitate a partenerului, programele destinate agresorilor trebuie să se asigure că 
partenerul bărbatului este la curent cu obiectivele �i con�inutul programului, cu limitele acestuia (ex. nu există 
garan�ia non-violen�ei), cu modul în care partenerul poate folosi participarea lui la program pentru a o 
manipula sau a o controla în continuare precum �i cu posibilitatea de a beneficia ele înse�i de asisten�ă �i de 
planificarea protec�iei. Informa�iile furnizate de către partener trebuie incluse în evaluarea riscurilor precum 
�i în evaluarea agresorului. Femeile trebuie informate în cazul în care partenerul lor abandonează programul sau 
autunci când facilitatorii percep existen�a unui risc pentru femeie sau copii. 

Trebuie asigurat faptul că contactul cu partenerii este stabilit întru totul benevol pentru ei �i nu implică nici o 
reponsabilitate fa�ă de participarea sau succesele bărba�ilor în cadrul programului. Necesită�ile femeilor 
trebuie respectate �i e necesar a depune toate eforturile pentru minimalizarea oricărui risc posibil inerent 
contactării lor. Stabilirea contactului cu partenerul poate fi efectuată de către un serviciu asociat de asisten�ă a 
victimelor sau de însu�i programul destinat agresorilor. 

B.2. Politica de protec �ie a copilului 

Copii prezen�i în cadrul unor rela�ii bazate pe agresivitate sunt întotdeauna (în mod direct sau indirect) 
afecta�i de către violen�a domestică. De aceea viitorul acestor copii trebuie să constituie o prioritate a 
programelor destinate agresorilor, atât în cadrul lucrului direct cu bărba�ii cât �i la nivelul integrării într-un 
sistem mai larg de interven�ie �i al cooperării cu alte institu�ii. Este necesar de elaborat în cadrul programului 
o strategie specifică de protec�ie a copilului, inclusiv luarea unor măsuri concrete atunci când copilul se află 
într-o situa�ie de risc, în conformitate cu contextul na�ional �i situa�ia legală. Consecin�ele violen�ei 
domestice asupra copiilor �i tutelarea participan�ilor trebuie să facă parte din curriculumul programelor pentru 
agresori. 

B.3. Abord ări �i atitudini în cadrul lucrului nemijlocit cu agreso rii 

Programele destinate agresorilor se bazează pe certitudinea că persoanele au capacitatea de a se schimba.  

E necesar ca programele adresate agresorilor să responsabilizeze bărba�ii cu care lucrează fa�ă de violen�a 
folosită de către ei �i să pună accent pe necesitatea de a-�i asuma răspunderea pentru comportamentul lor 
agresiv �i consecin�ele acestuia. Chiar �i în acest caz este foarte important ca speciali�tii să-i trateze cu 
respect pe agresori, ca persoane valoroasă. 

Una din ipotezele fundamentale ale programelor trebuie să pornească de la presupunerea că folosirea violen�ei 
constituie o alegere. Astfel unul din scopurile principale ale lucrului cu bărba�ii ar trebui să fie axat pe faptul de 
a-i ajuta pe agresori să recunoască că ei aleg să aplice violen�a. Trebuie contestate �i descurajate discu�iile 
centrate pe negare, justificare, scuze sau pe blamarea altor persoane sau a împrejurărilor. 

O aten�ie detaliată asupra comportamentului agresiv prin reconstruirea ac�iunilor lor concrete, a gândurilor �i 
sentimentelor, ajută bărba�ii să recunoască rolul activ pe care-l joacă în folosirea violen�ei. O cercetare 
amănun�ită a multitudinii de efecte �i a consecin�elor violen�ei lor asupra partenerului �i copiilor contribuie 
la cultivarea empatiei bărbatului, a sentimentului său de responsabilitate �i a motiva�iei pentru schimbare. 

Speciali�tii trebuie să se asigure că beneficiarii lor, atât victimele cât �i agresorii, nu au de suferit sub nici o 
formă în urma abordărilor utilizate în cadrul programului. Ei ar trebui să-�i dea seama că în unele cazuri (de ex. 
abuz de alcool, tulburari de personalitate) s-ar putea să fie mai potrivit recomandarea persoanei respective unor 
servicii care sunt în cel mai bun interes al său. 

B.4. Evaluarea riscului 

E necesar de pus în aplicare o evaluare sistematică a riscului. Identificarea bărba�ilor cu un înalt grad de risc de 
folosire a violen�ei permite facilitatorilor să adopteze măsurile adecvate pentru protec�ia victimelor �i 
furnizează informa�ii importante referitor la necesită�ile speciale de tratament. Evaluarea riscului trebuie 
efectuată �i documentată atât la etapa de admitere cât �i atunci când comportamentul agresorului sau situa�ia 
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creată indică posibile schimbări ale nivelului de risc. În evaluarea riscului trebuie incluse cât mai multe surse de 
informa�ii posibil, în special din partea partenerului, dar �i din dosarele penale precum �i datele furnizate de 
orice alte institu�ii care au sub tutela lor participantul �i familia acestuia. E necesar de �inut cont de limitele de 
precizie inerente procesului de evaluare a riscului.  

B.5. Calific ările personalului 

În vederea asigurării unui nivel înalt de lucru cu agresorii, pe lângă formarea lor de bază, e necesar ca facilitatori 
să posede următoarele calificări: 

• Adep�i ai rela�iilor lipsite de violen�ă �i egalită�ii de gen 
• Instruire specială cu privire la recunoa�terea manifestărilor de violen�ă 
• Reflectarea propriului raport fa�ă de rolurile de gen �i identitate �i sensibilitate fa�ă de ierarhiile de 

gen �i sexism 
• Reflectarea propriului comportament dominant �i agresiv, cunoa�terea istoriei personale de violen�ă 
• O în�elegere multilaterală a dinamicii rela�iilor violente 
• Pregătirea profesională continuă �i supraveghere 
• Deprinderi necesare activită�ii de grup (pentru facilitatorii de grup) 

Dacă facilitatorii nu sunt profesioni�ti cu un cod etic reglementat (ex. psihologi / psihotherapeu�i aproba�i) 
aspectele etice precum confiden�ialitatea, caracterul secret al informa�iei, raportul facilitator-beneficiar, etc. 
trebuie reglementate în mod special. 

B.6. Asigurarea calit ă�ii, documentarea �i evaluarea  

Asigurarea Calită�ii, documentarea �i evaluarea lucrului trebuie să facă parte din fiecare program. Programele 
destinate agresorilor trebuie să documenteze �i să evalueze procesul de lucru �i rezultatele activită�ii. 

E necesar ca facilitatorii să elaboreze �i să implementeze măsuri în vederea monitorizării permanente a 
procesului de lucru �i a rezultatelor ob�inute �i să le raporteze la descoperirile la nivel na�ional �i, dacă este 
posibil, interna�ional ale celor mai bune practici �i studii �tiin�ifice. Aceste măsuri trebuie să includă: 

• �edin�e de echipă regulate �i supraveghere, 
• documentarea constantă a procesului de lucru, 
• analiza documenta�iei, 
• evaluarea internă �i externă a rezultatelor programului. 

O descriere mai detaliată a aspectelor importante privind procesele de documentare �i evaluare poate fi 
consultată pe situl (a se vedea în continuare). 

C. Informa �ii suplimentare 

Aceste linii directoare pentru programele destinate agresorilor familiali de sex masculin, pot fi utilizate la 
elaborarea sau revizuirea standardelor programelor. Link-uri către culegerile de standarde existente, ce pot servi 
drept exemplu pentru elaborarea unor standarde detaliate, precum �i alte informa�ii, pot fi consultate pe 
www.work-with-perpetrators.eu. 
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