Rumänisch

Cine lovește trebuie să plece!
Orice persoană are dreptul
la o viață fără violență

„Orice persoană are dreptul la viață și
la integritatea corporală. Libertatea
persoanelor este inviolabilă.”
Constituția, articolul 2, aliniatul 2

Aceasta înseamnă:
•	dreptul de a spune nu - chiar și într-o relație cu un partener,
•	dreptul de a fi tratat cu respect și cu seriozitate de către
un partener sau de către oricare altă persoană.
•	dreptul de a vă separa de un partener.

Sunteți dvs. sau cineva din anturajul imediat
al dvs. afectat de violența unui partener de
viață?
Partenerul dvs. sau altcineva
•	vă insultă și vă face să vă simțiți desconsiderată față de
prietenele dvs. sau membrii familiei
•	vă împiedică să vă întâlniți cu familia, cu prietenele sau
cu prietenii?
•	vă împiedică să ieșiți din casă?
•	vă controlează banii?
•	devine brusc furios și lipsit de autocontrol?
•	vă deteriorează bunurile?
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•	vă amenință că vă va face un rău dvs., copiilor dvs.,
rudelor, prietenelor sau prietenilor, animalelor de
companie sau că își va face un rău lui însuși?
•	vă lovește, vă îmbrâncește, vă mușcă?
•	vă obligă să faceți sex?
•	nu acceptă că v-ați separat sau că doriți să vă separați și
vă persecută, vă hărțuiește sau vă terorizează?
Nu trebuie să acceptați aceste lucruri!
Nu vă autoînvinovățiți: Nu există nicio justificare pentru
faptul de a lovi o femeie sau un copil sau de a îi amenința.
Responsabilitatea este a celor ce comit actele de violență,
nu a dvs.

Folosiți-vă dreptul de a vi se acorda o decizie
de protecție conform dreptului civil.
Legea privind prevenirea violenței vă susține drepturile
dvs. față de partenerul violent.
•	La cererea dumneavoastră, instanța de judecată poate
să emită ordinul de interzicere a accesului persoanei
violente în locuința comună, de regulă pe o perioadă
de șase luni, chiar dacă acesta este chiriașul sau
proprietarul.
•	De asemenea, legea vă protejează și în afara casei
împotriva faptului de a fi urmărită și hărțuită. Instanța
poate emite un ordin prin care să îi interzică făptuitorului
să se apropie de dvs. împotriva voinței dvs., să vă dea
telefon, să ia legătura cu dvs. etc.
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Ce puteți face în caz de urgență?
•	În cazul în care partenerul dvs. sau altcineva din anturajul imediat al dvs. devine violent, telefonați la poliție: 110
– poliția trebuie să protejeze și poată să dispună interzicerea a accesului făptuitorului în locuință timp de până
la 14 zile (evacuare).
•	Dacă nu vă simțiți în siguranță în casa dvs. și vă este
teamă, sau aveți nevoie de sprijin intensiv, contactați un
cămin pentru femei. Acolo vi se va oferi sprijin și protecție, pentru dvs. și copiii dvs.
•	Cereți ca leziunile dvs să fie întotdeauna înregistrate în
documente de către un medic.
•	Rețeaua ProBeweis vă oferă o documentație profesională pentru dovedirea în instanță a vătămării precum și
păstrarea în siguranță a dovezilor. Pentru aceasta, vă
puteți adresa Universității Medicale din Hanovra sau
Oldenburg sau uneia dintre numeroasele clinici partenere din țară. Rezultatele investigațiilor sunt supuse
obligativității păstrării confidențialițății datelor medicale
și vor fi prezentate unor instanțe, de exemplu poliției sau
procuraturii, numai la cerere expresă a dvs. Mai multe

46

Rumänisch
Informații pentru victimele violenței în familie

informații sunt prezentate pe pagina:
www.mh-hannover.de/probeweis.html
Puteți primi informații telefonice la numerele de apel
0511/532-5533 (ambulanța Hanovra) și 0176/1532 4572
(ambulanța Oldenburg).
•	Chiar și numai în cazul unei amenințări cu violența,
dar cel mai târziu după un act de violență, puneți-vă în
ordine-vă toate documentele importante, obțineți bani și
păstrați toate acestea într-un loc sigur - luând în considerare posibilitatea că va fi necesar să vă refugiați.

Unde puteți obține sprijin?
Nu așteptați să se amplifice violența până când suferiți leziuni grave. Căutați din timp ajutor și sprijin la:
•	adăposturile pentru femei, centrele de consiliere, centrele de apeluri de urgență *
•	prietene și prieteni, rude, vecini
•	o avocată / un avocat sau o instituție de consultanță
juridică
•	birourile de asistență pentru victime din zona dumneavoastră.

Ce puteți face în cazul în care este afectată o
prietenă, o vecină sau o rudă?
Nu fiți indiferentă!
Oferiți-i sprijinul Aveți răbdare. Gândiți-vă: nu este ușor
pentru nimeni să vorbească despre faptul că a suferit
abuzuri. Căutați să vă imaginați ce anume v-ar putea ajuta
pe dvs. dacă ați fi într-o situație similară cu cea persoanei
respective.
* Numerele de telefon le găsiți în ziarul local (de obicei, la numerele de telefon de urgență)
sau în cartea de telefon (de multe ori acestea sunt prezentate sub titlul „Femeile a ajută
alte femei”).
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