
Tinerii migranți și 
atitudinile lor despre 
violența bazată pe gen
În cadrul proiectului BRIDGE, Fundația Terre des Hommes 
(România) își propune să perfecționeze capacitatea 
specialiștilor din sistemul public și din ONG-uri de a identifica, 
gestiona și preveni formele specifice ale violenței de gen (VBG) 
care pot afecta tinerii și copiii migranți (refugiați, solicitanți de 
azil, resortisanți ai țărilor terțe, persoane cu statut de 
tolerat etc.). 

De asemenea, copiii sunt ajutați să se protejeze mai bine. 
BRIDGE înseamnă „Building Relationships through Innovative 
Development of Gender Based Violence Awareness in Europe” 
(Construiește relații prin dezvoltarea inovatoare a sensibilizării 
asupra violenței de gen la nivel european). Violența de gen sau 
GBV este violența îndreptată împotriva unei persoane din 
cauza sexului biologic sau a identității de gen. 

For more info, please contact us: Terre des hommes Foundation; E: rou.office@tdh.ch / T: +40 371 300 390; Franzelarilor Street, Nr. 6, Bucharest, Romania; www.tdh.ro / www.tdh.ch; FB: Terre des hommes Romania
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Pentru a crește disponibilitatea datelor exacte cu privire la amploarea VBG, Fundația Terre des hommes (Romania) a 
colectat date în rândul tinerilor migranți, iar acest infografic prezintă tendințele generale la nivelul atitudinilor despre 
VBG în rândul lor. Am discutat astfel cu 47 de tineri migranți cu vârste cuprinse între 14 și 24 de ani despre opiniile 
lor legate de violența bazată pe gen (64% bărbați și 36% femei).
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Cei mai mulți dintre aceștia provin din țări precum Afghanistan, Somalia, Irak, Siria, Iran sau Bangladesh. Mai mult de 
jumătate dintre acești tineri au ajuns în România însoțiți de măcar unul dintre părinți. Dintre cei aproximativ 40% de 
tineri care au venit neînsoțiți, mai mult de trei sferturi sunt de sex masculin. Doar 51% dintre respondenții noștri merg 
la școală.

* În document s-a folosit termenul „migrant”, deoarece în viziunea specialiștilor, noțiunea de migrant (spre deosebire de imigrant) include 
mai multe categorii de persoane: străini, solicitanți de azil, persoane cu protecție internațională, apatrizi.
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Cine sunt tinerii migranți din România cu care am vorbit?
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Cum percep tinerii violența bazată pe gen (VBG)?
Un băiat de la școală plânge pentru că a primit o notă proastă. Colegii lui încep să-și bată joc de el și îi spun 
batjocoritor: Numai fetele plâng! Ce părere ai? 

● Băiatul ar trebui să solicite sprijinul profesorului 49%
● Băiatul ar trebui să ceară sprijinul prietenilor 23%
● Este ok ca un băiat să plângă 17%
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Acasă, mătușa ta strigă furioasă la unchiul tău pentru că a scăpat o ceașcă.

● Este doar o situație inofensivă 14%
● Este doar o problemă privată, nu are nicio legătură cu mine 50%
● Este o formă de violență 14%
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Pe stradă, vezi un soț bătându-și soția. 

● Este doar o problemă privată, nu are nicio legătură cu mine 20%
● Cel mai probabil o merită 0%
● Este o formă de violență 54%
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Să presupunem că ești într-o relație și partenerul tău este foarte gelos și el / ea te bate. 

●  Înseamnă că mă iubește cu adevărat 26%
●  Sunt probabil responsabil/ă pentru această situație 23%
●  Este o formă de violență 19%

Un procent similar de bărbați și femei au 
ales primul răspuns, în timp ce nicio femeie 
nu a selectat al doilea răspuns față de 33% 
dintre bărbați. Doar 9% dintre bărbați au 
considerat că aceasta este o formă de 
violență, versus 44% dintre femei. 
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În centrul de primire, vedeți cum un băiat încearcă să atingă o fată care spune „Nu”, ce ați încerca să faceți?

●  Aș vorbi cu părinții despre asta 15%
●  Altele 26%
●  Nu știu / nu vreau să răspund 21%

Prevalența altor răspunsuri față de cele 
indicate în chestionar, precum și a celor de tip 
nu știu, indică importanța pregătirii tinerilor 
pentru astfel de situații.
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Dacă cineva ți-ar acorda atenție nedorită, ce ai face?

● Aș vorbi cu prietenii mei despre asta 13%
● Prefer să nu fac nimic 34%
Nu știu / Nu vreau să răspund 28%

Un procent aproximativ egal de femei și bărbați nu ar 
ști ce să facă în această situație. Doar un sfert dintre 
femei nu ar face nimic față de aproximativ jumătate 
dintre bărbați, ceea ce ar putea arăta lipsa de 
familiaritate a bărbaților cu astfel de contexte.
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Infografic realizat în August 2020 la inițiativa Fundației Terre des hommes în România, în 
cadrul proiectului BRIDGE, implementat sub conducerea Biroului Regional Terre des hommes 

pentru Europa, împreună cu parteneri din Belgia (Defense for Children International 
DCI-Belgia și FEDASIL), Grecia (ARSIS), Malta (Kopin). BRIDGE este finanțat prin Programul 

„Drepturi, Egalitate și Cetățenie” al Uniunii Europene (2014-2020).

Acest material a fost finanțat de Programul Uniunii Europene pentru Drepturi, Egalitate și Cetățenie 
(2014-2020). Conținutul acestui material reprezintă doar opiniile autorului și este responsabilitatea sa exclusivă. 

Comisia Europeană nu acceptă nicio responsabilitate pentru utilizarea informațiilor pe care le conține. 


