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Introducere
Violen a in cuplu ( VIC), de asemenea, cunoscut sub numele de "violen a în familie" sau
"violen a împotriva femeilor" este o importanta problema sociala i de s
tate - întâmpinata de
profesionistii din îngrijire medicala i asistenta sociala în munca lor (Tufts et al, 2009; Haggblom
et al, 2005; Holt, 2003; Ferguson i O'Reilly, 2001; Humphreys, 2000). Acest document a fost
scris s înso easc Curriculum Profesori i Ghidul dezvoltat de Leonardo da Vinci-roject numit
Profesorii asistentei sociale i ingrijiri s
tati împotriva violen ei, HEVI 2008-2010 pentru a
sprijini cadrele didactice din cadrul Uniunii Europene de a educa elevii lor, în calitate de
profesioni ti pe viitor, pentru a în elege prevalen a, dinamica, efectele i r spunsuri la violenta
partenerului intim (VIC), astfel încât acestIa s poat interveni în mod eficient i în condi ii de
siguran s contracareze aceast înc lcare larg r spândit i care uneori pune în pericol via a
si drepturile femeilor (OMS, 2006).
Acest Manual scurt reune te informa ii care vor ajuta cadrele didactice s utilizeze Ghidul pentru
Curriculum i maxime, prin furnizarea de informa ii suplimentare cu privire la temele majore
abordate în Module pentru Curriculum. Acest manual nu este destinat s înlocuiasc utilizarea
listelor de lectur i de site-uri care sunt enumerate în Ghid, dar poate ac iona ca un ghid rapid
la subiectele acoperite în module.

Informa ii de fond privind violen a
Defini ii ale violen ei
Organiza ia Mondial a S
ii define te violen a ca: "folosirea inten ionat a for ei fizice sau
de putere, sau amenin are reale, fa de sine, o alt persoan , sau împotriva unui grup sau
comunitate, din care fie rezulta un prejudiciu sau un risc ridicat de v marea corporal ,
moartea , v mare psihologic , o blonava-dezvoltare sau lipsire ( privare) "(Organiza ia
Mondial a S
ii 2002).
Defini ia utilizat de Organiza ia Mondial a S
ii asociaz inten ionalitatea cu comiterea
actului în sine, indiferent de rezultatul pe care o produce. Excluse din defini ie sunt incidentele
neinten ionate - cum ar fi cele mai multe accidente rutiere i arsuri.
Unul dintre aspectele mai complexe ale defini iei este problema de inten ionalitate. Cu toate
acestea, defini ia utilizat de Organiza ia Mondial a S
ii, define te violen a în care se
refer la s
tatea sau bun starea persoanelor. Anumite comportamente - cum ar fi lovirea
sotului / sotiei - poate fi considerat de c tre unele persoane ca practicile culturale acceptabile,
dar sunt considerate acte de violen , cu implica ii importante pentru s
tatea individuala.
Organiza ia Mondial a S
ii a introdus o tipologie de violen care ofer o privire de
ansamblu asupra numeroaselor chipuri ale violen ei interpersonale, colective i auto-dirijate.
OMS ofer o abordare global a violen ei în domeniul s
tati publice (Organiza ia Mondial a
ii 2002).
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Tipologia violen ei se împarte în trei mari categorii , în func ie de caracteristicile celor ce comit
acte de violen :
-

violen a auto-dirijat : viloen a provocat de persoana insu i / ins i ,
violen interpersonal : violen provocat de o alt persoan sau de un mic grup de
indivizi,
violen colectiv : violen provocat de grupuri mai mari, cum ar fi state, grupurile
organizate politic, grupurile de mili ie i organiza iile teroriste.

În aceast tipologie violen a interpersonal este împ it în dou categorii :
- violen a între parteneri i in familie
- violen a comunitar
Ghidul Predare a Proiectului HEVI- se axeaz pe Violenta in Cuplu care, de obicei, de i nu
exclusiv, are loc în cas . Violen a împotriva copiilor este examinat în cadrul familiei.
Modul de abordare a s
tatii publice ce priveste VIC acoper , de exemplu, impactul violen ei
astfel, factori care cresc riscul de victimizare i s vâr irea violentei i programe eficiente de
prevenire a violen ei.
Una dintre formele mai frecvente de violen împotriva femeilor este efectuat de so sau un
partener intim de sex masculin. Acest lucru este în contrast evident cu situa ia pentru b rba i,
care în general sunt mult mai susceptibili în a fi atacat de un str in sau cuno tin decât de
cineva în cercul lor de rela ii apropiate (Organiza ia Mondial a S
ii 2002).

Definitii ale violentei in cuplu
Exist o serie de defini ii ale violen ei domestice, violen ei împotriva femeilor i violen a in cuplu.
Unul dintre cele mai clare defini ii ale violen ei împotriva femeilor este cel subliniat în Declara ia
de la Beijing din 1995 i Platforma de ac iune, deoarece este atât de "gen i cultural sensibil" :
Termenul de "violen împotriva femei" înseamn orice act al violen ei bazate pe genul ce
are ca rezultat, sau este probabil s aib ca rezultat un prejudiciu, fizic, sexual sau
suferin psihic a femeilor, inclusiv amenin rile cu asemenea acte, constrângerea sau
privarea arbitrar de libertate, care apare în via a public sau privat . Prin urmare,
violen a împotriva femeilor cuprinde dar nu se limiteaz la urm toarele:
“ Violen e fizice, psihologice i sexuale care au loc în familie, inclusiv “battering” (este un
model de comportament utilizat pentru a stabili puterea si controlul asupra unei alte
persoane, prin fric i intimidare, de multe ori inclusiv amenin area sau folosirea violen ei)
abuzuri sexuale asupra copiilor de sex feminin în gospod rie, legate de mostenirea
violenta, violul marital, mutilarea genital a femeilor i alte practici tradi ionale d un toare
pentru femei ... “
( A Organiza iei Na iunilor Unite, Adunarea General 1993; ONU 1995)
Baza violen ei împotriva femeilor este în genere "violen a, care este orientat catre o femeie,
deoarece ea este o femeie, sau violen care afecteaz femeile dispropor ionat. Acesta include
acte care provoac prejudicii sau suferin e fizice, mentale sau sexuale , amenin rile cu
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asemenea acte, constrângerea i lipsurile altor liberta i ". (Secretarului General al ONU studiu
privind violen a împotriva femeilor 2006).
Urm toarea defini ie de gen neutru, este deasemenea utila deoarece aceasta este scurt , i
include dimensiunile principale ale VIC :
Un proces prin care un membru al unui raport de vulnerabilitate experien e intime,
pierderea de putere i de control i entrapment ca o consecin a altor membre î i
exercit puterea prin utilizarea model de fizic , sexual , psihologic i / sau for moral .
(Coker et al, 2003, p260)
Defini ia violen ei împotriva femeilor de c tre Uniunea European (UE) se bazeaz pe Declara ia
ONU privind eliminarea violen ei împotriva femeilor. UE pune accentul pe drepturile omului i
egalitatea între femei i b rba i pe baz abord rii violen ei împotriva femeilor i subliniaz
faptul c obstacolele în calea exercit rii socio-economice i politice a drepturilor femeilor, cre te
expunerea femeilor la violen . Accent special ar trebui s fie pe legisla ie i politicile publice
care discrimineaz femeile i fetele. (Consiliul Uniunii Europene, 2008).
UE constat c violen a împotriva femeilor este ca aspect istoric o manifestare a rela iilor de
putere inegale între b rba i i femei i afecteaz în mod negativ nu numai femeile, ci i
societatea în ansamblu, i, prin urmare, este necesar o ac iune urgent . Ac iunile comune a
autorit ilor publice, institu iilor i societatii în general, precum i o abordare multidisciplinar i
integrat , sunt necesare pentru eradicarea violen ei împotriva femeilor (Consiliul Uniunii
Europene 2010).
Consiliul Europei (CoE), încearc s dezvolte în întreaga Europ comun
i principiile
democratice bazate pe Conven ia European a Drepturilor Omului (CoE / Roma 1950). COE a
dat urm toarea declara ie în 1993: "Violen a împotriva femeilor constituie o înc lcare a dreptului
la via , securitate, libertate i demnitate a victimei i, în consecin , un obstacol pentru
func ionarea unei societ i democratice, bazate pe statul de drept" .
Violen a împotriva femeilor este acum recunoscut ca un abuz a drepturilor omului din ce în ce
mai grave i ca o important problem de s
tate public , cu consecin e grave pentru femei
atât fizic, mental, i s
tatea reproducerii sexuale (Garcia-Moreno et al, 2006). În toate rile
membre ale Uniunii Europene, violen a împotriva unui partener intim, sau împotriva copiilor, este
o crim pasibil de pedeapsa cu închisoarea sau alte sanc iuni legale.

Terminologie
Termenii "abuzul familiei / violen ", "violen a în familie" i "atacul conjugal" sunt folositi în mod
diferit în diferite ri i sensul este diferit, în special în ceea ce prive te sexul.
Termenul "violen ei în familie" implic faptul c to i membrii familiei sunt angaja i în conflict
reciproc, în timp ce termenul de "abuz conjugal" exclude femeile care sunt conlocuitoare ( cohabitat) sau în rela ii de amici ie i femeile care sunt abuzate de fiii lor sau p rin ii.
Termenul ”battering= violenta agresiva”( comportament utilizat pentru a stabili puterea si
controlul asupra unei alte persoane, prin fric i intimidare, de multe ori inclusiv amenin area sau
folosirea violen ei) ascunde faptul c abuzul poate fi, de asemenea, emotional, sexual,
psihologic sau economic. OMS constat , de asemenea c , atunci când abuz are loc în mod
repetat, în acela i raport, fenomenul este adesea men ionat ca ”violenta agresiva”(Organiza ia
Mondial a S
ii 2002).
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"Violen a în familie" este un termen generic care cuprinde un abuz mai mare, abuzul i violen a
partenerului intim (American Medical Association, AMA, 2005).
Asociatia Medicala Americana (AMA) define te abuzul partenerului intim ca "fizic, sexual i /
sau abuzul psihologic asupra unui individ comis de un fost sau actual partener intim ". AMA, de
asemenea, observ ca " violen a fizic
i / sau sexual trecut sau prezent între fo ti sau
actuali parteneri intimi, membrii adul i din menaj, copii / adul i i un p rinte. Persoanele abuzate
i autorii infrac iunilor ar putea fi de ambele sexe, i cuplurile ar putea fi heterosexuali sau
homosexuali). "(Sugg, N. et al 1999.
În timp ce termenul de "abuzul asupra partenerului intim" este de gen neutru, femeile au mai
multe anse de a experimenta apari ia leziunilor fizice i suport consecin ele psihologice ale
abuzului partenerului intim (Rodriguez, M. et al 1999).
Natura acestui gen criminalit ii este indicat de faptul c la nivel de cercetare mondial în multe
domenii ar
c între 90% i 97% din inciden ele abuzive în cadrul unei rela ii intime sunt
vâr ite de b rba i împotriva femeilor. Din acest motiv, termenii "Violen a domestic " sau
"abuz in casatorie" sunt termeni improprii, deoarece ascund sexul autorului i cel al victimei.
Acest manual utilizeaz termenul "Violen a in cuplu" (VIC), deoarece la nivel global este
acceptat i indic faptul c majoritatea victimelor acestui tip de violen sunt femei. "Violen a in
cuplu" este v zut ca o manifestare a violen ei împotriva femeilor.

Prevalen a partenerului intim - Violenta
Prevalen a interna ional
Organiza ia Mondial a S
ii estimeaz c 10% i 69% din femeile din întreaga lume au o
experien violent de ordin fizic produs de mâinile partenerului intim i pân la 70% din
victimele de sex feminin sunt ucise de partenerii lor de sex masculin (Heise i Garcia-Moreno, în
2002: 89 / 93) . Fondul ONU pentru Popula ie Raport (2000) precizeaz c între una din trei
femei au fost b tute, constrânse în sex sau unele abuzate, si mai ales de c tre un partener
intim de sex masculin sau membru al familiei. Unua din patru femei au fost abuzate în timpul
sarcinii. Uniunea European estimeaz c la un moment dat în via a lor, 1 din 5 femei
Europene va avea experien a abuzului de c tre un partener de sex masculin, în timp ce 25% din
totalul infrac iunilor raportate implic atacul so ului asupra so iei sale sau a partenerului (UE,
2007). Aceasta este cauza majora de deces i invaliditate a femeilor cu vârsta cuprins între
16-44, din totalul deceselor din cancer , boal sau a accidente rutiere (Consiliul Europei, 2002).
În Statele Unite mai mult de 1 milion de cazuri de violen a partenerului intim sunt raportate la
poli ie în fiecare an (Goldberg, 1999). Coali ia Na ional Împotriva Violen ei Domestice
raporteaz c în medie de 10 de femei mor de mâinile partenerului intim în fiecare zi (Wood,
2001 ). În Canada, au existat 28 de mii de incidente de violen conjugal raportate la poli ie în
2004, din care 84% au implicat victime de sex feminin i 16% au implicat victime de sex
masculin. Cu toate acestea, doar 28% dintre victimele abuzului conjugal raporteaz incidente la
poli ie (36% din victimele de sex feminin i 17% din victimele de sex masculin) (Ogrodnik, 2006).
Prevalen a în unele

ri europene

Din anii 1980 un num r de ri europene au efectuat anchete statistice majore la nivel na ional
cu privire la gradul de violen interpersonal i impactul acesteia. Amploarea problemei este
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recunoscut , iar multe state au luat m suri pentru a rezolva problema. Totusi, exista o nevoie
de date europene, astfel încât interven iile sociale i politice pot fi direc ionate în mod eficient i
adaptate pentru a satisface nevoile curente.
Datele comparative poat avansa teoria i s sugereze îmbun
iri culturale, politice i sociale
spunsurilor la violen . Cu toate acestea, compararea datelor exacte este mai dificil decat
pare. Ignorarea sau judecarea gresita a cadrului tiin ific si metodologic a datelor pur specifice
duce la concluzii gre ite i interpret ri. Au existat tentative de a compara datele prevalen a dar
s-au confruntat cu multe probleme i compararea datelor a fost uneori imposibil .
O re ea de cercetare european numit "coordonare de ac iune privind violarea drepturilor
omului " (CAHRV) a abordat aceste probleme i a f cut primii pa i pentru a revizui anchete
europene cu privire la prevalen a i impactului violen ei împotriva femeilor asupra s
ii lor.
Rezultatele arat c studiile sunt construite destul de diferit de la o ar la alta, nici prevalen a
sau datele impactului asupra s
ii nu sunt comparabile la nivel european.
Raportul prezint anchetele na ionale asupra violen ei împotriva femeilor în Finlanda, Fran a,
Germania, Lituania i Suedia. În aceste anchete sunt diferentele si asemanarile dintre m rimea
antionului i intervalul de vârst , metodele de colectare a datelor i an de studii.
În Finlanda, Germania, Lituania i Suedia rata de prevalen pe via pentru violen a fizic a
actualilor
i / sau fo tilor parteneri ,variaz de la aproape 21% la 33% pentru femeile din grupa
de vârst central al 20-59 care au avut vreodata un partener. Studiul francez a colectat date
privind prevalen a numai în ultimele 12 luni. Prevalen a violen ei fizice de c tre un fost sau
actual partener în ultimele 12 luni este in intervalul de la 3% în Germania i Fran a la 5% în
Suedia i 7% în Finlanda. Studiul lituanian nu a inclus întreb ri cu privire la ultimul an .
Grupa de vârst a femeilor între 20 i 59 au raportat un nivel ridicat de prevalen pe durata de
via a violen ei sexuale de la un actual i / sau fo t partener, cu 11,5% în studiu finlandez, 6,5%
în Germania, 7,5% în Lituania i 6,2% în studiu suedez.
Este dificil s se defineasc exact ceea ce este violen a psihologic în relatia cu partenerului
intim .
Cele mai multe studii de prevalen a utilizeaz mai multe dimensiuni de dominare,
comportamentul umilitor, amenin rilor i de control în scopul de a m sura violen a psihologic .
Indicatori care au fost evalua i în Suedia Finlanda, Lituania, Germania, i, într-o anumit
sur , în Fran a, anchetele au subliniat extrema gelozie, limitarea femeii de a-si vedea
prietenii sau alte rude, comportamentul umilitor, controlul economic, amenin are la adresa
copiilor i amenin ri de sinucidere. În studiul lituanian cel pu in una dintre aceste
comportamente a partenerului actual a fost raportat de 28,6% dintre femei, 24,3% în studiul
francez, 16,5% în studiu finlandez, 14,3 % în Germania i 11,6% în studiu suedez (Schröttle M.
et al). 2006.
În Marea Britanie, una din patru femei va fi o victim a violen ei domestice în timpul vie ii lor
(Mirrlees-negru, 1999). Un incident de violen domestic este raportat la poli ie în fiecare minut
(Stanko, 2000), i crima cu cea mai mare rat de victimizare repeta în Marea Britanie
(Kewshaw et al, 2000). În medie dou femei pe s pt mân sunt ucise de un partener sau fostul
partener de sex masculin, i aproape jum tate din toate victimele crimelor de sex feminin sunt
ucise de c tre un partener sau ex-partener (Coleman et al, 2006).

Cauzele violen ei in cuplu (VIC)
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Cauza violen ei in cuplua face obiectul multor cercetari i dezbateri. Aceast cercetare tinde
sa arate asemenea acte de violen , fie dintr-o perspectiv socio politic mai larg sau o
perspectiv familial sau interpersonal . Vechia abordare a violen ei împotriva femeilor sublinia
ca o manifestare "din punct de vedere istoric a rela iilor de putere sunt inegale între b rba i i
femei, si au dus la domina ia asupra femeii i discriminarea femeilor de c tre b rba i i c
violen a împotriva femeilor este unul dintre mecanismele cruciale prin care femeile sunt for ate
într-o pozi ie de subordonare fa de oameni "(ONU, 1995). Aceast abordare a cauzelor VIC
este uneori numit " analiza feminist ".
Abordarile trecute vedeau violen a ca urmare a stresului în via a de familie (Straus, 1990), sau
ca urmare a copiilor care se confrunt cu violen sau au vezut violenta în casa copil riei lor
(Watson i Parson, 2005; Negre et al, 1999; Ellesberg et al, 1999), sau ca urmare a unei
tulbur ri speciale de personalitate (Dutton i Starzomski, 1993), sau ca urmare a unei afec iuni
deficitare. Aceste abord ri sunt uneori descrise ca explica iile psihologice sau sociologice.

Context Ecologic

Heise (1998) a încercat s umple golul l sat de abordarea non feminista si feminist (de
exemplu, psihologic i sociologic) cu referire la violen a partenerului intim. Ea observ c "
singurul factor al explica ie este inadecvat" i nu este în m sur s explice de ce "individual
oamenii devin violen i i de ce femeile ca o clas social sunt atât de des o int " (p.263).
spunsul ei este de a propune ceea ce ea descrie ca un cadru integrat ecologic in care "
conceptual abuzul si violen a sunt un fenomen cu multiple fa ete, care implic o interac iune a
factorilor personali i a situa iei socio-culturale. Acest cadru se bazeaz pe constat rile empirice
ale diferitelor discipline care au fost empiric dovedite a fi legate de violen împotriva femeilor.
Ea organizeaz aceste elemente explicative în straturi i sunt reprezentate ca o serie de
aproape patru cercuri concentrice (a se vedea figura 1 de mai jos.)

Societatea
Comunitatea
Familia
Individul

Figura 1. Factorii lega i de violen a împotriva femeilor la diferite niveluri de ecologie social .
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(Adaptat de la Heise, L.,
1998)

La primul, nivel "Individul", din perspectiva istoric include aspecte cum ar fi dac el a v zut
sau experimentat violen a ca i copil, i Dutton i Starzomaski's (1993) "grani a organiz rii
personalit ii " care poate rezulta din experimen a unui copilul cu respingerea / absen a tat lui.
Contextul nivelului urm tor “ Familia”, se afl factorii, precum pozi ia dominant de sex
masculin i de control la domiciliu, consumul de alcool i conflicte conjugale. Al treilea nivel,
"Comunitate", mai amplu,se refer la contingentul structurilor sociale ce afecteaz individul i
familia. Acestea includ aspecte , socio-economice i statutul ocup rii for ei de munc , nivelul de
izolare a femeii i a familiei, colegii i influen ele de grup. La final i al patrulea nivel sunt factori
"sociali", cum ar fi constructii de masculinitate, roluri de gen rigide, credin ele în proprietatea
femeii, i o acceptare a conflictelor interpersonale i pedepse fizice. Acest model este o i mai
cuprinz toare abordare, mai larg pentru a în elege cauzele VIC i ajut la procesul de evaluare
am nun it a ghidului.

Alte cauze ale violen ei in cuplu
Este important s re ine i faptul c unii b rba i i unele femei devin violen i/te ca urmare a unei
leziuni traumatice a creierului, (LTC), debutul bolii mentale severe (de exemplu, schizofrenie,
sau polar disorder BI) sau un accident vascular cerebral sever. În aceste situa ii, cauzele i
dinamica abuzului va fi foarte diferite de cele prezentate mai sus. Este important s se verifice
acestea dac este cazul, ca i interven iile juridice i tratamentele necesare ce pot fi diferite.

Ce este violen a în cuplu?
Violen a în cuplu include o vedere de genul sexual, psihic i fizic , acte coercitive utilizate
împotriva femeilor adulte i adolescente de catre un fost / actual partener intim, f
consim mântul ei. Violen a fizic implic în mod inten ionat folosind for a fizic , puterea sau o
arm în d una sau r nirea femeii. Violen a sexual include contact sexual abuziv, ceea ce face
o femeie s se angajeze într-un act sexual f
consim mântul ei, i încercarea sau comiterea
de acte sexuale cu o femeie care este bolnav , persoane cu handicap, sub presiune sau sub
influen a alcoolului sau a altor medicamente. Violen psihologic include, controlul sau izolarea
femeii , umilirea sau jenarea ei. Violen a economic include privarea accesului i a controlul
asupra resurselor de baz ale femeii. (Secretarului General al ONU studiu privind violen a
împotriva femeilor 2006).
VIC nu este limitat doar la c snicie, dar poate ap rea în orice tip de rela ii strânse între adul i,
inclusiv alte parteneriate, familii sau gospod rii. VIC apare în toate grupurile sociale economice,
toate grupurile religioase, toate rasele, grupurile etnice i în cadrul heterosexualilor,
homosexualilor i relatiilor între lesbiene (Girshick Lori B. 2009), oameni de toate vârstele i
abilit i fizice.
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Abuz fizic
Abuzul fizic este controlul prin violen
sau de a folosi astfel de mijloace.

sau “battering” a unei alte persoane sau de amenin are

Abuz sexual
Abuzul sexual este domina ie i control prin abuz de corpul victimei. Tipul cel mai grav de abuz
sexual este violul. Violen a sexual este în general înso it de alte forme de violen .
Abuz Verbal
Abuzul verbal este un mijloc de a pune o femeie jos sau a submina încrederea ei prin atacarea
ei verbal, fie în public sau în privat. Abuzul verbal ar include, de asemenea, amenin ri de orice
form .
Abuz emo ional
Abuz emo ional este domina ie i control al altei fiin e umane prin retragerea dragostei,
aprobare, respect, în elegere, grij , atingeri, care sunt nevoi emo ionale umane de baz .O
form sever de abuz emo ional ar fi “provocarea de tratament mut "pe o persoan , i refuzarea
dreptului unei persoane de a spune cum se simte i dreptul de a fi ascultat.
Abuz social
Abuzul social este domina ia i controlul unei alte persoane prin umilire în public, pe care o
izoleaz sistematic si o face dependent de partenerul ei.
El o poate disocia de prietenii ei i de familie printr-un control al libert ii din afara ei acas .

Abuz economic
Abuzul de putere economic este de retragere a mijloacelor financiare pentru hran ,
îmbr
minte i s educe femeia i copiii ei. Agresorul pot de ine controlul total asupra
cheltuielilor de bani sau plata facturilor ca un mijloc de a domina i / sau abuza femeia.
Aceste toate tactici servesc la cre terea puterii i controlului f ptuitorului asupra partenerei sale.
Roata Controlului si Puterii a fost Programul dezvoltat de Duluth de interven ie (Pence i
Paymar, 1993) pentru a ar ta modul în care lucreaz aceste tactici diferite (a se vedea Ghidul,
apendicele X),. diagrama arat cum, majoritatea nu sunt abuzuri fizice, ci atunci când nu
func ioneaz intimidarea fizic i abuz non verbal, el va recurge la abuz fizic i sexual. Totu i, în
unele rela ii foarte abuzive, este in mod frecvent abuzul sexual i / sau fizice.

Dezbatere "Sex Simetria":
În ciuda rezultatelor studiilor, cum ar fi Studiu de Evaluare Problemelor de Violen a
Domestic , care confirm caracterul puternic al genului abuz domestic i intim, (în care din
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1236 persoane studiate în sistemul de poli ie 99% au fost femei i 99% din infractorii au fost
de sex masculin (Kelly et al, 1999), au existat dezbateri în literatura de specialitate recente
despre folosirea violen ei de catre femei împotriva partenerilor de gen masculin. Unii autori (de
exemplu, Stets i Straus, 1990; Archer, 2000) sugereaz c femeile sunt la fel de violente sau
chiar mai mult decât b rba ii în relatiile lor intime. Cu toate acestea, cele mai recente cercet ri
sugereaz c metodologiilor de cercetare i modul în care statisticile sunt colectate i în elese
au dus la aceast simplificare excesiv a unei probleme complexe.
O serie de cercet tori au încercat s rezolve aceste contradictii aparente în statistici, inclusiv
Hester, (2009), Kimmel, (2002) i Johnson (1995, 2006,). Lucr rile lui Johnson 2009 a devenit
cel mai cunoscut al acestor abord ri. El a sugerat c cercet torii s-au uitat la dou fenomene i
cifre diferite, despre combinarea diferitelor tipuri de violen în familie. În 1995, el (Johnson,
1995) a introdus "violen în cuplu tîn r" i în "violen a parinteasc ". Violen a în cuplu tân r este
comun într-un num r mare de familii care sufer de izbucnirilor ocazionale de violen , fie de la
so / so ie, sau ambii.
Un alt num r semnificativ de familii sunt terorizate sistematic de violen a sexului masculin ,
adoptat în serviciul de control patriarhal. Johnson (1995) a numit aceast form de violen a
partenerului "terorismului patriarhal". Un cercetator finlandez nume te acest tip de violen
"terorismului parteneriat" (Piispa 2002). Ea descrie violen a, care este cel mai aproape de
imagini tipice de violen parteneriat i de caracteristicile victimelor i agresorilor. Mai târziu,
Johnson numeste violen a grav ca pe " terorismul intim " rezultat care,are drept prejudiciu
crima i este tipul de abuz pe care profesioni tii, cum ar fi asistenti medicali si sociali sunt mai
susceptibili în al întâlni. Johnson, de asemenea, descrie "violen tân r a situa iei", în care atât
rba i i femei se angajeze în mod egal, dar care nu duce de obicei la leziuni grave sau ac iune
în justi ie.
Mai târziu, a completat divizia lui cu dou forme mai departe: "rezisten a violent " (VR), care se
refer la cazurile în care femeia lupte înapoi în auto-ap rare sau ucide si domnul care a abuzat
de ea de ani, i "violente de control reciproc "(MVC), unde atât so ul i so ia sunt violente i lupta
pentru control. Potrivit Johnson i Ferraro (2000), acesta din urm este relativ rar .
Cu toate acestea, aceast conceptualizare a fost în mare parte netestat, i într-un studiu mai
târziu (Johnson, 2000) a fost extins pentru a include mai multe grupuri, dup cum urmeaz :
terorismul intime: unul dintre so i este violent sau de control, 97% b rba i; rezisten a violent :
autoap rare ca o Ca r spuns la violen sau de control (în primul rând de femei, 96% femei);
violen tân r a situa iei: dar nu controleaz , 56% b rba i violente; violente de control reciproc
(3% din e antion;). Astfel de constat ri ar ilustra complexitatea violen ei partenerului intim.
terorismului intime înseamn "încercarea de a domina un partener i s exercite un control
general asupra relatiei, domina ia care se manifest în utilizarea unei game largi de putere i
tactici de control, inclusiv a violen ei" (Johnson i Leone, 2005).
De asemenea, el sugereaz c o mare parte a lui "violen a femeilor este utilizat în legitim
ap rare. Este important s în elegem aceste tipologii ca tip de violen întâlnite va influen a
factorilor de risc pentru femei i copii, i, prin urmare, va determina, de asemenea aspectele
legate de siguran , de sesizare i op iuni juridice, precum i tratamente adecvate pentru autorul
sau de cuplu. Totu i, dac asistentul întâlne te un om care este în mod unilateral abuzat de o
femeie, el ar trebui s primeasc acela i sprijin ca o femeie abuzata. El este la fel si are dreptul
la ordinele de protec ie juridic i de siguran in caz de abuz.
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Distinctiile Kimmel (2002) sunt "violen instrumental ", care are scopul orientat s men in
puterea i controlul cat i "violen expresiv ", ceea ce explica expresia de conflict de familie.
Kelly i Johnson (2008) subliniaz în articolul lor, c un organism în cre tere de cercetare
empiric a demonstrat c violen a partenerului intim nu este un fenomen unitar i c tipurile de
violen în familie pot fi diferen iate în ceea ce prive te dinamica partener, context i consecin e.
Ele descriu patru modele de violen : violen a constrângere Controlling, rezisten a violent ,
violen a Cuplul situa iei, i de separare-Instigat violen . (JB Kelly & MP Johnson 2008).
Leg turi între consumul de alcool i violen a partenerului intim
Aprecierea din 2000 Scottish Crime Survey arat c în 62% din incidentele autorul a fost
consumul de alcool i în 32% din incidentele de autor a luat droguri. Majoritatea (83%)
incidentelor care implic , de asemenea, implicate droguri alcool. (MacPherson S, 2002).
Bautorii grele sunt la risc crescut de victimizare violen partener intim. Multe femei dezvolta
alcool "" ca urmare a problemelor de victimizare. abuzul de alcool în rândul victimelor (în special
a femeilor) este adesea considerat ca o consecin a violen ei domestice,
în curs de dezvoltare, probabil, ca un mijloc de a se confrunt cu grave i abuz repeta. abuzul
de alcool sau de dependen poate fi un simptom al stresului post-traumatic i tulbur ri psihice
care rezult din experien ele victimizarea. Cu toate acestea, cauzele i efectele abuzului de
alcool victimei în partener violen ei r mâne dificil de a se descurca (Finney 2004a).
Violen a partenerului intim este frecvent comise de infractori care au fost sau care au b ut
alcool "probleme. Dovezile sugereaz alcool faciliteaz escaladarea conflictului în violen ,
probabil prin intermediul propriet i farmacologice disinhibitory de alcool asupra
comportamentului (Finney 2004a).
consumul de alcool la eveniment este comun în incidentele de violen sexual , i de autor i
de b ut victima este comun . Acest lucru poate fi o func ie de situa ia în care violen a sexual
se manifest , sau influen a legate de speran a de efectele farmacologice i alcoolului asupra
comportamentului sexual. consumul de alcool este mai probabil în incidentele de violen
sexual între oameni care nu cunosc bine decât apropia i i prezen a de alcool are implica ii
pentru severitatea rezultatelor violen sexual . probleme cu alcoolul sunt comune printre
autorii de sex masculin de violen sexual . probleme cu alcoolul sunt de asemenea frecvente
în rândul victimelor violen ei sexuale, care, în multe cazuri, dezvolt dup victimizarea se refer .
Alcoolul la violen a sexual printr-o serie de c i directe i indirecte (Budd 2003, Finney 2004b).
Leg turi strânse au fost g site între consumul de alcool i apari ia violen ei partenerului intim în
multe ri. Dovezile sugereaz c consumul de alcool cre te apari ia i severitatea de violen
domestic . Consumul de alcool ca fiind o cauz direct de violen a partenerului intim a fost
adesea atacate fie pe baza unor factori suplimentari (de exemplu, statutul socio-economic
sc zut, personalitate impulsiv) contabilitatea pentru prezen a celor dou , sau din cauza grele
potabil frecvente poate crea un, stresant parteneriat nefericit care cre te riscul de conflict i
violen . Cu toate acestea, probele sunt disponibile pentru a sprijini rela iile dintre alcool i
violen a partenerului intim, care includ:
Consumul de alcool afecteaz în mod direct functionarea fizica si cognitiva, reducere
auto-control i l sa persoanele mai pu in capabile s poata negocia sa rezolve nonviolent conflicte aparute in rela ia intima..
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Consum excesiv de alcool de c tre un partener poate accentua dificult ile financiare,
probleme de îngrijire a copiilor, de infidelitate sau al i factori de stres in familie . Acest
lucru poate crea tensiuni in casnicie i conflicte, crescând riscul de violen între
parteneri.
Convingerile individuale i sociale care determin agresiune din cauza alcoolului poate
încuraja un comportament violent dupa ce a baut alcool si poate folosi consumul de
alcool ca o scuz pentru comportamentul violent.
Confrunt rile violente într-o rela ie pot duce la consumul de alcool fiind folosit ca o
metod de adaptare sau de auto-drogare alcoolica.
Copiii care sunt martori unei violen e sau amenin ri de violen între p rin ii pot afisa
mai tarziu in viata, tiparele daunatoare dincauzaconsumului de alcool.
Un num r de indivizi, rela ii i factori sociali pot agrava asocierea între consumul de alcool i
violen . Pentru faptasi, mai greu, dar mai frecvent probabil cre te riscul de violen , i exist
unele dovezi c b utorii cu probleme sunt cu risc crescut de victimizare. (Organiza ia Mondial
aS
ii 2006).
Mituri despre Viopelnta Partenerului Intim
Numai un mic procent de femei sunt victime ale violen ei.
Nimeni nu are dreptul s se amestece în treburile interne ale unui
cuplu.
Femeile merita sa fie violate i b tute, ele provoac atacul datorita
comportamentului i modului de a se îmbr ca.
Violen a fizic este pu in probabil s se agraveze în timp.
Numai femeile s race sunt abuzate.
Dac nu ar exista leziuni vizibile atunci asaltul nu poate s fi fost
a de r u.
Nimeni nu este ucis, ca urmare a violen ei în familie.
Femeile pot abandona caminul conjugal, dac doresc .
Femeile care sunt abuzate provin dintr-o familie cu fond abuziv.
Violenta agresiva apare numai în clasa muncitoare i familiile
minorit ilor etnice.
Daca o femeie p se te rela ii abuzive ,abuzul va inceta.
Femeile care au avut parte de violen a domestica sunt slabe.
Abuzul de alcool provoac “ violenta agresiva” asupra sotiei.
Consilierea cuplului conjugal va ajuta la rezolvarea abuzului.
Femei i copii neaga frecvent violenta sexuala.
Femeile agresate violent isi agreseaza copiii.
rba i violentI sunt bolnavi psihic sau au slaba stim de sine.
rba ii care sunt violen i provin dintr-o familie cu fond abuziv.
rba i abuzivi nu pot controla violen a lor, ei au o problema de
gestionare a furiei.
rba i abuzivi sunt u or de identificat.Acestia sunt fizic violenti
mereu i cu toat lumea.
(Adaptare din The Australian Royal College of General practicieni.Femeile si violenta, 1998)
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Efectele violen ei partenerului intim
Efecte asupra femeilor victime
"Violenta agresiva a partenerului este singura cauz majora a prejudiciului pentru femeile din
SUA. Acesta este singurul mare motiv pentru care femeile sunt primite la unitatile de primiri
urgente "(US Surgeon General, 1989).În afar de a fi o înc lcare a drepturilor omului, violen a
partenerului intim este asociata cu consecin e grave asupra s
ii publice (Ellesberg et al,
2008).
In ultimul deceniu, o aten ie sporit a fost axata pe efectele violentei partenerul masculin asupra
ii fizice i mentale a femeilor. Studiile despre vizite la departamentele de urgen în
SUA i în alte p i au sugerat ca abuzul fizic este o cauz major a prejudiciului la femei.
Popula ia pe care se bazeaza studiile au sugerat c 20-75% dintre femeile care sunt abuzate
fizic de c tre un partener au raportat leziuni datorate violen ei la un moment dat în via a lor. Cu
toate acestea, prejudiciul nu este rezultatul cel mai comun pentru s
tatea fizic din abuzul
partenerilor de sex masculin. Studii epidemiologice i clinice au ar tat c acte violente fizice i
sexuale ale partenerilor intimi sunt în mod constant asociate cu o gam larg de rezultate
negative asupra sanatatii, inclusiv a bolilor ginecologice, rezultate negative sarcinii, sindrom de
colon iritabil, tulbur ri gastro-intestinale, diverse afectiuni cronice i a sindroamului - durere.
Femeile abuzate au mai multe simptome fizice de s
tate precar , precum i mai multe zile în
pat decat femeile care nu au fost abuzate. Violen a fizic
i sexual , de asemenea, a fost
asociata cu probleme psihice, inclusiv depresie, anxietate, fobii, tulburare de stres posttraumatic, suicid, i abuzul de alcool i de droguri.
Cercetari privind efectele asupra s
ii datorate violen ei partenerului intima fost constrâns
de mai mul i factori. Cele mai multe studii au fost efectuate pe probe clinice, mai degrab decât
pe baz popula iei, în special în America de Nord i Europa. Mai mult, numeroase studii au avut
antion de dimensiuni mici, i nu au controlat analizele. Violenta nu a fost definit sau
surat în mod consecvent în studii, f când compara ia dificil .
Scopul studiului multi- ar al OMS a fost de a explora amploarea i caracteristicile diferitelor
forme de, violen fizic ,sexual i emo ional , împotriva femeilor, cu accent deosebit pe de
violen
comise de parteneri intimi de sex masculin. Studiul a încercat s dep easc
obstacolele întâlnite în studiile anterioare de comparabilitate pe baz de anchete prin utilizarea
popula iei care au inclus un chestionar standardizat, i preg tirii profesionale standardizate i de
colectare de date pe site-urile participante. Un obiectiv suplimentar al studiului a fost de a evalua
violen sexual fizic de c tre partenerii intimi in masura in care este asociata cu o serie de
rezultate asupra s
tatii. Acest raport prezint concluziile de s
tate fizic
i mental cu
privire la violen a partenerului i de auto-raportate a femeilor.
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Analiza toate site-urile g sit asocieri semnificative între experien ele de via ale violen ei
partenere i de s
tate de auto-raportate s raci, i cu probleme de s
tate specifice în
ultimele patru s pt mâni, care a inclus: dificult i de mers pe jos, dificult i cu activit ile de zi cu
zi, durere, pierderi de memorie, ame eli, i vaginale de desc rcare de gestiune. Pentru toate
set rile combinate, femeile care au raportat violen partener cel pu in o dat în via a lor
raportate semnificativ mai mare primejdie emo ional , gânduri suicidare i tentative de
sinucidere decat femeile care nu sunt abuzate. Aceste asocieri semnificative s-au men inut în
aproape toate site-urile. Între 19% i 55% dintre femeile care au mai fost abuzati fizic de
partenerul lor au fost r nite (Ellesberg et al, 2008). (Anexa 3 ofer o privire de ansamblu asupra
consecin ele de s
tate a intime Partener abuz.)
VPI exercita, de asemenea, efecte grave socio-economice asupra femeilor. Ca abuz financiar i
de control este adesea o parte integrant a IPV, femeile abuzate nu pot avea acces la venituri
proprii, chiar dac acestea sunt de lucru în afara casei. Acestea nu pot fi permis sa conduca
grija de familie, sau vizita i prieteni i rude. Mutarea casa pentru a se asigura c vecinii i
prietenii s nu se implice în sprijinul femeii, de asemenea, înseamn c ea este, izolate social i
nu tiu pe cine s aib încredere.Ca ea poate fi, de asemenea, în mod constant a spus c ea
este proast i nu tiu cum s cre tem copiii, ea î i va pierde încrederea ei de sine i de a
dezvolta foarte s race stima de sine. Efectele acestor forme de abuz emo ional i financiar va
ajuta s submineze capacitatea ei de a lua m suri pentru a se proteja.
Frica este unul dintre efectele cele mai coerente de abuz grave.

Efecte asupra copiilor
Aceste experien e de observare aude sau abuzul de mama lor poate avea efecte de lung
durat asupra dezvolt rii emo ionale i sociale a mul i copii.
problemele copiilor asociate cu martorii violen ei pot fi împ ite în trei categorii:
Probleme comportamentale i emotionale; ace ti copii, comparativ cu copiii care nu
au fost martori ai violen ei la domiciliu, pot fi mai agresivi si au comportamente antisociale
(comportamente "externalizate"), ei pot avea comportamente de inhibati, speriati
(comportamente "internalizate"), isi pot arat competen a social intr-o mica masura fata
de al i copii i s arate mai multa anxietate, stima de sine scazuta, depresie, furie, i
probleme de temperament.Este, de asemenea, constatat c acestia au demonstrat
aptitudini reduse în în elegerea modului în care simt i in examinarea situa iilor din " altele
perspective. 50% iar la 70% dintre copiii expu i la violen a domestic sufer de o
tulburare de stres posttraumatic. (Klotz 2000).
Probleme în func ionarea cognitiva i a atitudini, cum ar fi probleme de înv are
cauzate de circumstan ele sociale la domiciliu: p rin ii nu au puterea sau interes suficient
pentru ai sus ine, de exemplu, colarizarea copilului i înv area.Un copil poate dezvolta
atitudini care justific utilizarea violen ei. Potrivit anchetelor na ionale finlandeze (Piispa
& Heiskanen 1998), 40% dintre barbati care au folosit violen a împotriva femeilor au fost
martorii în timpul copil riei lor la comportamentul violent al tat lui fa de mama lor.
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Probleme pe termen lung; ca adulti - depresie, abuz de substan e (alcool),
simptome legate de trauma si de auto-stim sc zut în rândul femeilor i simptome
legate de traume în rândul b rba ilor (Krug YM). 2005, probleme mentale si de
comportament auto-distructiv (Forsberg 2002).
Aceste efecte vor varia în func ie de vârsta, sexul i durata de expunere la abuz, i ele pot
include:
Neutralizarea dezvoltarii nevoilor lor de siguran
i de securitate (crearea unor
dificult i de ata are)
Ei pot dezvolta probleme sociale, cum ar fi abilit i sociale s race, ca urmare a
secretului, ru ine i izolare.
Ele pot prezenta performan educa ionala slab , sau, alternativ, ei pot compensa
prin cufundarea in ei în i, în studiile lor.
Stim de sine sc zut
simptome PTSS (udarea patului, evitarea colii, frica, anxietate).
Impactul asupra copiilor mai mari de a trai cu abuz pot include:
Pasive comportamentul agresiv
Juvenile, intimidare
Comportamentale-externalizarea (baieti) sau internalizarea (fete)
Abuz Substan
Rularea departe de casa
Dificult i în maturitate în formarea ata amente sigure.
(O list mai detaliat a efectelor asupra copiilor în diferite etape ale dezvolt rii lor este prezentat
în apendicele 4).

apari ia co femeie i abuz asupra copilului
Studiile sugereaz c , în aproximativ 50-70% din toate situa iile de violen domestic , copiii
care tr iesc cu femeia sunt, de asemenea, la riscul de violen (a se vedea McGee, 2001 P19
pentru o prezentare general a acestor statistici).
Copiii pot fi direct i indirect afectate de abuz comise pe mama lor într-un num r de moduri.
Acestea pot include una sau toate dintre urm toarele:
Fiind constienti de violen în calitate de martori sau aude aceasta;
Interveni pentru a proteja lor mam , fie ele risca asalt direct, fie indirect prin care
solicit ajutor;
Fiind încurajate s sus in / participa la abuzul i degradarea mama lor.
(Kelly, L. 1996)
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Heynen (2004) descrie patru forme tipice de copii violen se confrunt :
Tat prin rapi (sarcini for ate)
Maltratare în timpul sarcinii
experien ele directe ale violen ei ca co-/victims de battering
Crescând într-o atmosfer de violen
i umilire (în Finlanda, este definit ca violen
psihologic împotriva copiilor).
O problem grav violen ei fa de copii cauzate de c tre p rin i este traumatism cranian abuziv
sau v marea creierului traumatice provocate de copii (cunoscut anterior ca "sindromul
copilului zdruncinat").
leziuni ascunse, cum ar fi echimoze, hemoragii retiniene (un prejudiciu grav în
ochi, sângerare în interiorul ochiului) sau fracturi de coaste sau altor oase
copiii sunt victime ale violente tremura în principal în primul an de via
un vârf la vârsta de ase-opt s pt mâni, atunci când bebelusii plang cel mai
În SUA, aproximativ 30% din toate childhood fracturilor sunt provocat.La copiii
mai mici de 1 an, 75% din fracturi sunt susceptibile de a fi aplicat .
(Kemp A. M et. Al 2008)
violen a partenerului intim poate afecta, de asemenea, pe aptitudini parentale:
rin ilor "capacitatea de a promova / aduce copiilor este sl bit , ca urmare a
VPI (stres);
practicile inconsecvent a cre terii copiilor
Overprotection
Dur / pedeapsa practici din greu, de multe ori într-un mod fizic (McCloskey etc
1995)
Oferirea de prea pu in sprijin pentru copiii lor (McCloskey etc 1995)

Femeile care au nevoie de o aten ie deosebit
Femeile gravide

Femeile insarcinate sunt foarte expu i riscurilor de
abuz de c tre un partener. A femeilor care se
confrunt cu violen a domestic , 25% sunt ataca i
pentru prima dat în timpul sarcinii.
Sarcina i via a de familie cu copii mici, cre te riscul
de violen .
Riscul de a cre te violen ei în timpul de maternitate i
concediul pentru cre terea copilului în compara ie cu
rata medie de violen .
4% din femeile care au experimentat raport de violen
ca violen ele care au început în timpul sarcinii i, de
asemenea, 4% raport c violen a a început atunci când
copiii lor erau sub GE o de unul.Peste 10% dintre
rba i violente au fost violente împotriva so ilor lor i
în timpul sarcinii.(Heiskanen & Piispa 1998).
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Violen a fa de femei gravide este adesea îndreptate
la nivelul stomacului sau organelor genitale, astfel c
prejudiciul nu este vizibil pe sub haine.
(A se vedea, de asemenea, Perttu S. & V. Kaselitz
2006).
Femeile cu Probleme Abuz interne este strâns legat de probleme de
de S
tate Mintal
tate mintal (inclusiv probleme de substan
abuz). Pân la 64% din pacien ii spitaliza i de sex
feminin psihice au istoriile de a fi agresate fizic ca
adul i.
Femeile cu probleme de s
tate mintal (de exemplu,
depresie, dificult i de înv are) sunt mult mai expuse
riscului de violen domestic , ca natura problemelor
lor le face vulnerabile i partenerii lor pot avea de
asemenea caracteristici care sporesc riscul de ei fiind
agresorii.
Membri
comunit ilor etnice
minoritare:
Femeile imigrante

Aceste grupuri reprezint persoanele care sunt
marginaliza i în societate, i poate avea unele factori
de risc comuni i a altor factori inerente care
problemele actuale în abordarea violen ei domestice:
un nivel mai ridicat de dependen asupra
altora, inclusiv, agresorul lor.
inciden mai mare de privare socioeconomice, o relativ izolare, de la prieteni,
familie, societate, i serviciilor pe care le
poate ajuta.
poate grindin la culturile care sus ine
puterea omului un peste "femeia lui, sau au
perceput sau real, imigra ia / problemele de
naturalizare.
pot avea niveluri mai mici de alfabetizare i
/ sau fluen în limba local .
Dac un interpret limba este necesar, o angajeze un
profesionist - NU este un prieten sau un membru al
familiei.

Femeile cu handicap

Dac numai un interpret de sex masculin este
disponibil, verifica i cu pacientul dumneavoastr dac
acest lucru este acceptabil.
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Femeile învârst

Femeile cu handicap au un risc mai mare a bateriei,
abuz sexual i viol decât alte femei. Este important de
a cere femeilor cu handicap cu privire la actele de
violen comise de c tre so ul lor sau de altcineva, ca
asistent lor.
Persoanele în vârst percep abuz în trei domenii largi:
neglijare (izolare, abandon i excluziune social ),
incalcarea (umane, drepturile legale i medicale),
precum i privarea (de alegeri, decizii, statutul, finan e
i respect).Modernizarea, industrializarea,
îmb trânirea popula iei, urbanizarea i o cre tere a
num rului femeilor în cadrul for ei de munc ar putea
explica de rapoarte a crescut de abuz în vârst . (Un
spuns global la abuz i neglijare mai mare:
construirea capacit ii de asisten medical primar
se ocupe de problema la nivel mondial: raportul
principal. Organiza ia Mondial a S
ii 2008).În
orice societate unele sub-grupe popula iei sunt
deosebit de vulnerabili la abuz mai mare - cum ar fi
foarte vechi, cele cu capacitatea de func ionare
limitat , femeile i s racii (Declara ia de la Toronto, pe
prevenirea globala a Elder abuz. Organiza ia Mondial
aS
ii 2002).

(Adaptare dupa Colegiul irlandez a medicilor generali ti: violen a domestic : Un ghid pentru
practici generale, 2008)

Femeii r spunsuri la violen
Femeii rezisten

partenerului intim

la VPI

În ciuda mituri populare despre prezentarea lui femeilor la violen în familie, femeile sunt
întotdeauna "reziste" acest abuz.Aceasta rezistenta poate fi dificil s recunoasc la timp, i
poate p rea a fi respectarea sau supunerea.Totu i, aceste r spunsuri rezistente ar trebui s fie
recunoscute pentru ceea ce sunt-strategice moduri de a se men ine în continuare în condi ii de
siguran de la abuz si violenta. De exemplu, r mase lini tit în fa a unor abuzuri verbale si
insulte poate ap rea ca prezentarea, dar poate fi de fapt o femeie strategia pentru a evita o
escaladare a abuzurilor.utilizarea femeii de violen în legitim ap rare poate fi interpretat gre it
de c tre poli ie sau de al ii ca un asalt pe partenerul ei, dar este, de fapt, un act disperat pentru a
pune cap t abuzului în curs de desf urare sau pentru a preveni atacuri chiar mai grave.
Identificarea i denumirea r spunsuri astfel rezistente reprezint un aspect esen ial de sprijinire
a femeilor, care pot ele însele au internalizat mituri comune despre femei accepta sau
provocând astfel de abuz. Întreb rile care pot provoca astfel de informa ii despre rezistente la
spunsurile sale pot include urm toarele:
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"Po i s -mi spui ce sa întâmplat pentru tine?
Spune-mi cum a i fost de gestionare a situa iei de pân acum?
Ce a i f cut pentru a men ine-te in siguranta?
Cum a care a lucrat pentru tine?
Ce sa schimbat recent?
Ce ti-ar trebuie s se simt mai sigur de acum încolo?
Ce-ai zis s -l atunci când a vrut ca tu s faci asta?
A avut vreodata certat cu el despre aceast problem înainte?
Ce te-ai gândit când a i decis s mearg împreun cu el pentru "dragul p cii"?
Descrie ceea ce sa schimbat atunci când nu a f cut ce a vrut s faci Ce altceva ai facut ca viata
face mai u or pentru tine?
(Bazat pe munca de Wade, 1997, 2007; alb, 1995, 2000, 2007)

Victimei sau de urma ?
Potrivit femei abuzate, cuvântul "victima" înseamn rezultatul de violen ; atunci când încep s
recapete controlul asupra propriilor lor vie i, ei nu se refer la ele însele ca victime.Exist , în
societate, stereotipurile de neajutorare femei, dependen
i pasivitate.Aceste stereotipuri pot
tr i, de asemenea, în rândul profesioni tilor încercarea de a ajuta i sprijini femeile. Femeile
petrec mult energie încercând s opreasc sau s reduc abuz i se lupta în mod activ pentru
a face relatia non-violente si sa elaboreze strategii pentru a pune cap t. Ambele victimizarea i
supravie uitori sunt prezente în via a femeilor care se confrunt cu violen a. Supravie uitor este
un proces gradual de împuternicire. (Kirkwood C. 1993).
Cavanagh (2003) descrie modul în care femeile muncesc pentru prevenirea i stoparea
violen ei. Fiind informat de c tre r spunsurile femeilor la abuz pot promova interven ii mai
eficiente de c tre profesioni ti. r spunsurile femeii la violen
i abuz le dezv luie s fie atât
dinamic i complex.
Definirea i redefinirea violen : primele femei prefera pentru a vedea violen a ca acte unic, ci s
vedem lucrurile "altfel" de multe ori a însemnat implementarea alte modalit i de a
spunde.Femeia este ocat i confuz i se zbate pentru a da sens unui act:
"Dup primul atac am fost socat: Nu am putut crede ceea ce facuse. Nu tiam cum s
fac sens de ea. . . a fost eu, el? Dar apoi m-am gândit c a fost doar un accident
one-off, care nu s-ar întâmpla din nou ".
Protejarea integrit ii relatiei: Femeile sunt reticente în a spune altora despre violen .Idei
despre confiden ialitate sunt importante si multe femei sunt vizate pentru a proteja rela ia lor.
Femeile au f eelings de ru ine, doresc s uite violen .Femeile speran a de a schimba partenerii
lor, o credin este întemeiat în a tept rile culturale ale femeilor ca îngrijitorii primare de rela ii:
"M-am sim it eu nu le-ar putea spune familiei [ i prietenii] despre el [] violen . . . Mi-era
ru ine. . . Toat lumea a avut mi-a spus c ar fi fost niciodat trecut si am fost determinat
le dovedi gre it ".
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Angajarea Strategii pentru oprirea / Reducerea violen ei - "Doing Sex": Femeia r spunde la
violen a în moduri care nu prezint amenin are direct la adresa omului de ansamblu autoritatea
i puterea - care ac ioneaz în conformitate cu rolul de gen.Femeia a dezvolta strategii pentru
"gestionarea" violen a -, aceasta nu înseamn pur si simplu "face fa " cu sau "accepta"
aceasta.La momentul semn w acela i administra copiilor i a gospod riilor i a violen ei i s
încerce s se comporte ca barbatii vor:
"Uneori mi-am spus, la dreapta, o vom face felul lui".
Generator de dialog: augur W vorbi despre violen cât mai mult posibil în moduri care sunt
limitate i modelat de b rba i putere social mai mare i de control:
"Obisnuiam sa vorbesc despre asta [] violen ori de câte ori am putut. L-am vrut s
realizeze el a avut o problem i singura modalitate de am putut s -l fac a fost
realizat pentru ao aduce în sus, s -i spun , "Ai o problem , cred c ar trebui s
vorbim despre asta."
Strategii specifice pentru a evita violen a: Femeia încearc s împiedice omul de la folosirea
violen ei i are o serie de tactici pentru a-l scop:
"Am folosit pentru a face ceai sau cafea sau pur si simplu incearca practic nimic s -l
in într-o dispozi ie bun . Uneori este lucrat prea ".
"A putea-l îmbr
ez i s -l spun l-am iubit, chiar dac l-am urât, i c folosite pentru
a ajuta uneori, ar fel de calm-l jos".
Implementarea r spunsuri care Men's Utilizarea contestat de violen - "nu face acest gen": M
femeile ost g si c "a face drumul s u" nu locul de munc ; aveau s ias rolul de gen:
"El a fost în regul , atâta timp cât am fost joc, de normele sale de via , dar m-am
turat cu normele sale".
Verbale si fizice R spuns: Aceste r spunsuri sunt adesea mai riscante decât alte r spunsuri
utilizate anterior.r spunsuri fizice femeii sunt în mare parte defensiv i se exprim în dou
moduri principale: femeile ar putea lovi prima în speran a de a preveni o agresiune sau de a lovi
înapoi dup un asalt.
"Am ipat la el i s -i spun," Nu pute i face acest lucru. Nu poti sa scapi cu asta ", i
am început doar. Nu a fi putut face c , înainte. Am fost intotdeauna prea speriata ".
"Going public" sau al ii Povestind despre violenta: Intr m în public are consecin e pozitive pentru
unele femei, uneori r spunsurile celor abordate au fost critice.
"Apoi am ajuns la stadiul în care m-am gândit bine, ei [vecinii] tia el o face oricum,
a c de ce s se ascund . Si apoi, cand a spart osul meu obraz, m-am gândit c
este bine nu ma ascunde orice mai mult. I-am spus doar oameni. Am f cut chiar i un
punct de a merge pentru a vedea avocatul meu i medicul meu în timp ce fata mea
era negru i albastru ".
sând Rela ia: plecarea Femeile din raportul de activitate generate de mult de la b rba i i
femei în timp ce l sat de multe, cel mai întors:
". . dar a pastrat cer it noi i promi toare, el s-ar schimba asa ca am ajuns sa mergi
înapoi ".
". . . Am l sat copiii pus multa presiune pe mine ".
(Cavanagh Kate 2003. În elegerea R spuns femeii a violen ei domestice. De lucru calitative
sociale, Vol.. 2 (3), 2003; dou sute dou zeci i nou la dou sute patruzeci i nou ).
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sând un partener abuziv
sând parteneri abuziv este un proces. Acesta este adesea presupune c , dac exist violen
în familie, o femeie va fi sau ar trebui s lase întotdeauna partenerul ei. Aceast credin , care
este adesea ferm de inute de c tre mul i profesioni ti, cum ar fi asistenti medicali si sociali, nu
reu
te s recunoasc adânc înr
cinate i practice din mai multe motive Wh femei y nu pot
pleca.Cercet rile arat c ies dintr-o rela ie violent este cel mai periculos moment pentru o
femeie (Sev'er, 1997) i acest lucru trebuie avut în vedere atunci când ei încurajarea s
plece.Cu toate acestea, dovezi de cercetare este faptul c cele mai multe femei abuzate nu
seasc în cele din urm , dar acest lucru l sând trebuie s fie v zut ca un proces i nu un
eveniment de pe o singur dat .O serie de modele au fost dezvoltate pentru a ajuta
profesioni tii s în eleag procesul de plecare.
Liz Kelly (1995) introduce o abordare de interven ie de criz la leav ING proces.Ea a dezvoltat
un cadru conceptual al femeilor c toriei ia din momentul în care începe abuz în rela ia lor la
momentul în care violen a se poate termina. În acest cadru, Kelly recunoa te c ceea ce se face
într-un moment de criz pot spori sau diminua, fie individual un mecanism de coping, i, prin
urmare m UST este informat de c tre o con tientizare a strategiilor de coping care le-au anterior
sau sunt în prezent angajatoare.Ea sugereaz ca femeile s negocieze r spunsurile lor la
siguran a de care au deplasa printr-o serie de "procese" (care subliniaz ea nu sunt "etape",
deoarece acestea nu reprezint o evolu ie ordonat , dar sunt fluide mai mult) din momentul în
care primul episod al abuz are loc la momentul în care negocia de siguran . interven ii de criz
trebuie s fie, prin urmare, în mod corespunz tor adaptate la nevoile specifice ale femeii, în
func ie de care procesul de ea este angajat în. Ea identificarea es aceste 6 procese, dup cum
urmeaz :
Gestionarea situa iei: Acest lucru se întâmpl atunci când violen sau abuz este prima
experien în rela ia, i în timp ce unele femei se las la acest punct, majoritatea nu o fac.Celor
care r mân trebuie s dezvolte strategii pentru a gestiona situa ia, care implic , de obicei,
strategii de gestionare a mediului ( i partenerul ei), în scopul de a reduce poten ialul de conflict.
Distorsiune de perspectiv : Întrucât violen a continu , rutina de zi cu zi ei devine dominat de
necesitatea de a continua s gestioneze situa ia, i va implica acceptarea de responsabilitate
pentru abuz i consecin ele sale.
Definirea Abuz: Dup o serie de atacuri, femeia poate veni pentru a defini abuz, violen , ceea
ce implic numirea partenerul ei ca un agresor and ea ca o "femeie abuzat".Acest lucru
presupune introducerea responsabilitatea pentru abuz cu partenerul ei, i o recunoa tere c
abuzul nu este doar o abera ie ", ci o tr
tur recurent a rela iei".
Re-evaluarea rela iei: Aceast recunoa tere duce la o evaluare a rela iei, i strategiile de
adaptare continua într-un context de schimbat sensul.Acum este posibil pentru a medita la
procesul de a p si temporar sau permanent.
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Terminarea relatiei: Acest proces poate necesita un num r de încerc ri de a l sa ca
barierele s procedeze la fel sunt complexe.(A a cum va fi v zut în alte lucr ri, în special în cel
al Kirkwood (1993) discutate mai jos, procesul de a pleca este influen at de o serie de abuzuri
legate de factorii economici i interpersonale).
Pune cap t violen elor: Aceasta este o recunoa tere a faptului c se încheie o rela ie nu
implic neap rat cap t violen ei, i poate duce de fapt la un risc mai mare de violen pentru
femei.
Recunoscând în acela i timp c femeile deplasa prin aceste procese într-un ritm diferite, este
important s re ine i c Kelly pare s implice faptul c se încheie i ie irea din rela ia urmeaz
de la o re-evaluare a rela iei ca violente.
(Kelly, L., 1995)
Prochaska et al (1994) descrie etape de schimbare i de un profesionist poate lucra cu o femeie
în func ie de aceste etape:

Etapele de schimbare

Pacientului Credin a

Pre-contemplare

"Rela ia mea nu este o problema".

Contemplare sau
ambivalen

Profesioni ti "nudging" strategii
de
Afla i mai multe despre rela ia.

"Spune-mi cum tu si partenerul tau
se ocupe de conflict în rela ia
voastr ."
tiu c violen a este o problem , dar Discuta i despre ambivalen a.
am nevoie pentru a r mâne în
"Care sunt lucruri bune despre
rela ia".
relatia voastra?"
"Care sunt lucrurile nu-a a-bun?"

Preg tire

"Violen a este o problem , i am de
gând unele modific ri".

Ac iune

"Sunt efectuarea de modific ri pentru
a pune cap t violen ei".

Între inere

"I s-au adaptat la schimbarile".

"Cum v-a i schimba lucrurile dac
i putea?"
Oferta de sprijin i de încurajare.
Clarificarea planuri.
Lista resurselor comunit ii.
Oferi orient ri anticipativ.
Oferta de sprijin i de încurajare.
Lista resurselor comunit ii.
Oferi orient ri anticipativ.
Revizuirea strategiilor de adaptare.
Oferta de suport.
Revizuirea nevoie de resurse
comunitare.

Reevaluarea

"Eu nu pot men ine aceast
schimbare".
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Discuta i despre strategii de
adaptare.
mân pozitive i încurajatoare.
Discuta i despre eforturile forma
înv at efort.
Revizuirea planului de securitate.
mâne deschis pentru discu ii
viitoare.

(Adaptat de la "etapele de schimbare" pentru femeile afectate de violen a partenerului intim: Prochaska et al,
1994)

Bariere de a pleca de o rela ie abuziv
Teama de violen a crescut;
Dorind s men in familia unit ;
Vinovatie, rusine, de izolare, oboseala, imprevizibilitate.
Nu doresc "s e ueze" în rela ia acestora (armat de familie, colegi, etc)
Temandu-se din cauza amenin rilor constante, urm rire, regimului de acces, etc
Slaba stim de sine.
Sentimente contradictorii
Preocupare pentru propria ei siguran
Grija pentru copiii ei bun st rii
partener Credin a poate schimba
Izolarea i lipsa de resurse.
Lipsa de asisten sau servicii
interesele financiare
Dependen a economic altceva-unde sa te duci;
Bariere structurale în instan ele de judecat , serviciile sociale
rolurilor de gen i lipsa de sprijin al familiei
Atitudini ale profesioni tilor
Atitudini in societate

Ciclul violen ei ca o barier în calea
Ciclul de violen înseamn c exist perioade de agresiuni sau a unor rele tratamente i
perioadele pa nice. Schimbare dintre aceste perioade este cunoscut în teoriile înv rii înt rire
intermitent . În domeniul cercet rii ar putea fi demonstrat c acest model de comportament
produce obliga iuni emotionale si reduce capacitatea victimei de a lua decizii independent.
Perioadele violente cauza disperare i disperare întrucât perioadele pa nice duce la ajutor i
speran . (Statutul Consiliului Femeilor din Teritoriile de Nord-Vest, 1995).
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Toate aceste modele ne ajut s în elegem c în timp ce unele femei nu poate p si
partenerul lor de prima dat când sunt lovit fizic, cele mai multe femei se angajeze într-un
proces de încercarea de a face sens de abuz în scopul de a face munca lor i s men in rela ia
lor de origine i familie intacte. , Precum i aceast dorin de a p stra lor de familie, împreun ,
femeile întâmpin o serie de bariere juridice, economice i sociale de a pleca.
Grup etnic minoritar sau pentru Refugia i
Stabilirea cultural în care apare intime Partener Violen a afecteaz femeile modul experien ei.
Pentru unele femei, minorit i etnice, pot exista religioase puternice i sanc iuni culturale pentru
a pleca sau a divortat so ii lor. Aceste probleme includ:
Rolul central al familiei în multe culturi:
Indisolubilitatea c
toriei în unele religii / culturi:
Femeile care aplic pentru statutul de azil nu pot s se simt fi capabil (sau, în unele
jurisdic ii nu pot fi în m sur s ) se aplic de azil ca separate sau femei singure:
Rasismul împotriva culturilor minoritare poate inhiba femeile s divulge abuz ca s
se team de ac iuni ale poli iei sau al instan elor:
Femeilor Refugiate, în cazul în care separ de la partenerul lor, s se team de a pierde dreptul
lor de edere în aceast ar i poate au fost amenin i cu asta. Acestea pot tem c statutul lor
de imigrare nu poate fi contestat sau c ei sau copiii lor vor fi r pi i i du i în str in tate. Aceste
temeri sunt realiste i ar trebui s fie luate în serios. În aceste cazuri, femeia ar trebui s fie
încurajate s solicite consultan juridic .
Femeile cu handicap
O femeie cu handicap poate depinde, sau se simt obligat fa de cineva la, partenerul ei abuziv,
care, de asemenea, actioneaza ca o "îngrijitor". Casa ei pot fi adaptate în mod specific la nevoile
ei. Ea poate teama de izolare la domiciliu sau fiind nevoiti cazare institu ional în cazul în care ea
ia m suri împotriva agresorului ei. Ea poate simti ca o persoan f
dizabilit i nu vor intelege
sau empatiza cu complexitatea situa iei sale specifice. Atunci când contactele i informa iile
relevante disponibile sau ajutor sunt comunicate, având trebuie s se acorde problema de
accesibilitate.
(Adaptat de violen a domestic : o problem de s
tate: Linii directoare pentru Spitalul
Personal, 2004).
femeile în vârst
Multe femei mai în vârst care se confrunt cu violen a domestic sunt slab deservite de
sistemele care vizeaz violen a domestic i abuzul în vârst , respectiv, i atitudinile i nevoile
acestei popula ii sunt slab. Mai mult, pu in a fost f cut pentru a dezvolta comunitatea de
prevenire receptiv i programe de interven ie pentru femeile mai în vârst care se confrunt cu
violen a domestic .
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Conform cercet rilor privind femeile în vârst , (Beaulaurier et al). 2005 de neputin , autoculpabilizare, secret, protejarea familiei, i lipsa de speran au fost observate de c tre
responden i ca fiind un factor care contribuie la reticen a femeile în vârst s caute ajutor pentru
violen domestic sau de alt natur forme de abuz. Aceste comportamente victimizarea
devin bariere în mod eficient pentru a ajuta la c utarea. Vârsta a fost un factor care contribuie
în ridicarea barierelor din calea caut ajutor.
Femeile mai in varsta pot avea experien violen ei i abuzului de multe ori mai mult decât
omologii lor mai tineri.Responden ii legate de faptul c exist un fel de iner ie care se dezvolt în
cursul unei, abuziv relatie termen lung, astfel încât schimbarea devine extrem de dificil. De
asemenea, femeile mai in varsta se pot sim i reticen a suplimentare pentru a cere ajutor,
deoarece acest lucru ar necesita a discuta chestiuni de familie private cu outsideri.R epeatedly
responden i observat c oamenii din generatia lor nu a vorbit despre problemele de familie
privat.În special pentru acele femei mai în vârst care au deja simt c sunt de vina pentru
problemele la domiciliu, secretul de rupere poate agrava doar sentimentele de ru ine i jen .
Inutilitate p rea s aib o vârst legate de puternic component care a fost exprimat ca un
sentiment c ar putea fi prea târziu, sau în cazul în care lucrurile au mers pe "atât de mult", s-ar
putea la fel de bine în continuare s îndure abuzurile.
În plus, femeile din studiul exprimat pu in încredere c vor primi servicii adecvate, dac acestea
nu vorbeasc .Mul i credeau c violen a serviciile interne s-au indreptat catre femeile mai tinere,
i c o femeie mai în vârst ar fi întoarse.Unii chiar au crezut ca ar putea fi râs sau ridiculizat.Cu
toate acestea, exista dimensiune a ad ugat c , în unele cazuri, femeile cu copii adul i p rea s
se team c dezv luirea de violen domestic sau abuz ar putea perturba rela ia lor cu copiii
adul i.
Cu toate acestea, cele mai clare legate de aspectul vârst de protec ie a familiei se refer la
oncern c c multe femei au exprimat pentru agresorul.Cele mai multe femei incluse in studiu au
crezut c de violen în familie de raportare ar fi rezultatul cel mai probabil la arestarea i
îndep rtarea so ului.Pentru multe femei, aceasta a fost inacceptabil .Mul i credeau c agresorul
lor a fost "bolnav" i aveau nevoie de tratament, mai degrab decât pedeapsa.
Beaulaurier R. L, L. Seff R, Newman F. L i B Dunlop 2005. Bariere intern pentru a ajuta
utând pentru femei între dou vârste i vechi care se confrunt cu violen a partenerului intim.
Jurnalul de Abuz Elder & Neglijarea, Vol.. 17 alineatul (3) 2005.

Recunoscând VPI în contextul medical
Accident ri caracteristice ale violen ei partenerului intim
Exist o serie de leziuni, care ar putea indica faptul c femeia este supus intime Partener
Violen a i, ca atare, pot justifica mai atent i sensibil anchet .Acestea includ:
Fizic
Contuzii
Abraziunile
ni minore
Fracturi i entorse

26
nilor suferite la cap, gat, piept, piept si abdomen
Repetate Accident ri cronic
Multiple leziuni
Dureri pelviene
Dureri de spate
Accident ri în special facial-socket ochi, nas, din i i a maxilarului
Perforate acustice Tobe
Leziuni abdominale atunci când gravid
Leziuni genitale
Burns / lovituri
Omului mu
tur m rci
Bizare Accident ri
Viol
Prejudiciul poate fi
leziuni fizice la multe site-uri
Distribuite simetric i de vârste diferite (vechi i noi vanatai)
zonele afectate în mod normal, îmbr cat
În contradic ie cu explica ia dat

Al i indicatori de abuz
Suicid / Para sinucidere
Posibilitati de alimentatie Tulbur ri
Slaba Somn model
Substan abuz de alcool în primul rând
abuzul de droguri - Tranquilliser i sedative utilizare
Supradozaj
Depresiune
Atacuri de panic
Mai multe plângeri somatice
Oboseal
Probleme de s
tate mintal
Low Self Esteem
Apatie
Un studiu american a ar tat c victimele violen ei intime partenere sunt de 15 ori mai expusi
abuzului de alcool, de 3 ori mai multe anse de a fi diagnosticate ca deprimat sau psihotice i de
5 ori mai predispusi sa tentativ de suicid ((Stark & Flitcraft, 1996). Este unanim recunoscut
faptul c o boal psihic , depresie si anxietate este mai mare în rândul femeilor care au
experimentat intime Partener violen ei, comparativ cu cei care nu au. Psihologic / efecte
emotionale ale violen ei intime Partner includ anxietate, neajutorare, teama, demoralisation,
ru ine, furie i de panic . Mul i pacien i care sufer intime Partener Violen a poate fi de
asemenea pacien i interna i într-un medicale / chirurgicale Ward sau s fie v zut în
Departamentul de ambulatoriu.
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(Adaptat de violen a domestic : o problem de s
Personal, 2004).

tate: Linii directoare pentru Spitalul

Utilizarea instrumentelor de evaluare i selec ie
Activarea pacien ii s divulge abuz poate fi dificil. Ini ial ar putea fi util s se apropie de pacient
prin intrebari care nu pun în pericol într-un mod empatic. De exemplu:
Totul e în regul acas ?
Cum te simti?
Sunte i obtinerea sprijinul de care ave i nevoie de acas ?
"Am observat X, Y i Z i eu sunt preocupat de tine.M întreb dac exist
ceva ce pot face pentru a ajuta? "
"Pari fric .Exist ceva ce v-ar place sa vorbesc despre? "
Dac pacientul afirm c exist probleme la domiciliu, este ezitant sau d un r spuns care
provoac îngrijorare, personalul ar trebui s investigheze întotdeauna mai departe.

Chestionarul de screening
Majoritatea femeilor nu dezv luie a fi victime ale violen ei partenerului intim pentru a
profesioni tilor din domeniul s
ii, chiar dac cel mai adesea cere ajutor de la ei. Deoarece
majoritatea profesioni tilor din domeniul s
ii nu cere violen a partenerului intim despre cele
mai multe cazuri r mân neobservate (Bacchus et al, 2004). Chestionare de screening bazate pe
experien a profesioni tilor din domeniul s
ii sunt de ajutor în a cere despre violen a în
rela iile intime i despre violen a împotriva copiilor. Aire de screening questionn introdus în acest
manual este bazat pe cercetarea finlandez i Abuz Ecranul de evaluare (AAS) (McFarlane i
Parker, 1994).
Acest chestionar de screening se concentreaz pe comportamentul partenerului actual. În plus
fa de n fizic i sexual întreb ri violen controleaz comportamentul i de violen psihologic
sunt incluse, de asemenea, deoarece aceste adesea poate duce la violen fizic i / sau sunt
semne de fizic i / sau violen sexual .
Chestionarul de screening, de asemenea, con ine întreb ri despre experien a copiilor ca martori
ai violen ei parteneriat (vederea sau auzirea) i violen a împotriva copiii în i. Necesitatea de a
ajuta i mai mult este, de asemenea, verificat în chestionar pentru a putea continua sprijinul.

Instruc iuni pentru utilizarea chestionarului de screening:
Pune i întreb ri calm i f
grab .Da timp s se gândeasc femeie
despre ei i despre posibilitatea de a pune întreb ri suplimentare.
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Pute i trece prin setul de întreb ri în timp ce vorbesc.Cu toate acestea, este
important ca
acelea i întreb ri sunt întrebat în acela i mod. În scopul de a, astfel încât întreb rile
trebuie s fie pus (a se citi), astfel cum acestea sunt pe formular.
exemple practice de a explica ce, de exemplu, "controlul
comportamentul "înseamn .
Preciza i întreb ri dac este necesar.
Pute i scrie povestea victimei prin folosirea ei cuvinte i expresii.
Document al victimei povestea ei prin utilizarea de termeni i expresii.
Documenta ia este important pentru ei i drepturile legale de protec ie a ei - ea s-ar
putea
nevoie de documenta ia mai târziu, dac vrea s raporteze la poli ie / du-te la tribunal.
a cum v întreb i scrie povestea este important.
Femeia are dreptul de a citi forma i de a avea o copie a acestuia.
(Adaptat de la Perttu and Kaselitz 2006)
Bariere la identificarea femeilor care se confrunt cu VIC
bariere în calea pacientului bariere de munca
teama de consecin ele lipsei de instruire cu privire la modul de a proceda
se tem pentru siguran a personal team pentru siguran a personal
lipsa de intimitate lipsa de intimitate
tem c copiii vor fi eliminate team pentru s
în îngrijire

tatea femeii

Femeia se vina pentru abuz convingerea c femeia este de vina
pentru abuz
partenere nu va l sa lipsa ei parte de con tientizare a faptului c ar putea abuz
fi o problem
rusine / jena jen
Femeia consider c nu vor fi tratate convingerea c nu este o problem grav
serios
frica de lucruri vor fi luate din lipsa de orient ri agen ie
ei de control
confiden ialitate se refer la implicarea personal în problema
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limba / culturale bariere de resurse probleme spa iu, timp, etc
se tem c partenerul poate s nu fie arestat con tien i de op iuni de sesizare
(Adaptat de ajutor femeii, Dublin)
De ce victimele nu-i spune i
persistente speran a c abuzul se va opri
convingerea c abuzul este victima lui proprii problema "
convingerea c ea este provocând un comportament abuziv
convingerea c nimic nu poate fi f cut despre abuz
ru ine / stigmatul de abuz previne ei vorbesc despre asta
convingerea c problema nu este suficient de grave pentru a justifica o aten ie
dorin a de a rezolva problema îns i
convingerea c medicul nu va crede ea sau nu va fi capabil s o ajute
incapacitatea de a dezv lui: ea este supus agresiunii, sau agresorul ei este întotdeauna
prezent
la o interven ie chirurgical
frica de a pierde (custodia) copiii ei
consecin ele economice ale separ rii
reticen a de a pierde o relatie intima
mândria împiedic ei
(Adaptat de la femei i a violen ei, 1998 i Colegiul irlandez a medicilor generali ti, 2008)

Vorbind despre violen
Dac violen a partenerului intim este suspectat , este esen ial s se pun întreb ri directe, mai
degrab decât s treac o explica ie improbabil f
s spun nimic. Fii cinstit i s explice de
ce vi se cere i violen a de stat partenerului intim este comun .
Exemple de întreb ri directe
"E ti sau ai fost vreodat fric de partenerul tau?"
"Pari speriat de partenerul tau, partenerul dvs a r nit vreodat ?"
"Ai senzatia a i sim it nesigure acas ?"
"Exist cineva face v este fric ?"
"Are partenerul t u încerca i s v controla i?"
"Ai fost ranit sau amenin ate de c tre partenerul dumneavoastr sau un membru al
familiei?
"Este cineva tii c ai cauzat un prejudiciu?"
"Cum s-au te-au r nit?"
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"A i fost r nit fizic, sexual, emotional?"
"Când te-au r nit?"
"Voi men iona c partenerul t u pierde calmul lui cu copiii, nu-i asa
pierde calmul lui cu tine? "
"Multe femei care vin la noi o form de experien emo ional sau
abuzuri fizice la domiciliu. Are acest lucru sa întâmplat cu tine? "
provocare u or femeie în cazul în care leziunile nu se potrivesc cu explica ia dat :
"Am observat ave i un num r de vân i, ai putea sa-mi spui cum sa întâmplat,
a f cut cineva te-a lovit? "
"Când v d aceste semne, ele sunt mai de obicei rezultatul de a fi lovit.A
cineva te-a lovit?
Vorbind la pacient / client
Recunoasc necesitatea unui r spuns pozitiv i importan a dvs.
de sprijin.
Întreba i despre violen a în mod direct.
Asculta cu empatie si o minte deschisa.
În mod activ pentru a asculta ceea ce ea v spune.Prin ascultare, clarificarea i pentru
evitarea
luare a hot rârilor judec tore ti i oferirea de sfaturi, ve i auzi direct de la ei
ce vrea ea, mai degrab decât ceea ce cred c ea are nevoie.
Mutare la pacient ritmul propriu.
Adopte o pozi ie: spun c este o infrac iune;
Spun c exist o diferen între argumente i abuz.
Nu critica sau s reac ioneze cu oc sau neincredere.
Nu spune lucruri de genul "De ce stai cu el, de ce nu pleci
el? "
comentarii de sus inere de exemplu, utilizarea
- Am inteles.Putem ajuta? ",
- "Intimate Partener Violenta este gre it ".
- "Nu sunt multe femei în pozi ia dumneavoastr ".
- "Nu este disponibil pentru a v ajuta scape de aceast situa ie i p stra i-v în
siguran ."
Fii sensibil la bariere, cum ar fi limba, cultura, clasa, ras , vârst , sex,
sexualitate sau de invaliditate. Las -i s tiu c nu sunt singuri în a fi abuzat
i c violen a nu este vina lor.
Întreba i despre propria ei experien
i de în elegere a violen ei.
Exclude partener, într-un interviu i sigur, mediul privat i de stres
ceea ce prive te confiden ialitatea, dar explica limitele de confiden ialitate (de exemplu,
riscul pentru copii).
se bazeze pe punctele forte ei - pe baza informa iilor d dumneavoastr i
observa iile proprii, ajutorul ei pentru a vedea modul în care ea a dezvoltat
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strategii de coping, probleme rezolvate, a ar tat determinare i curaj,
chiar dac eforturile sale nu au fost complet succes. Ajut-o pentru a construi
cu privire la aceste puncte forte i a resurselor.
Evalueaz femeii nevoilor imediate i de siguran a familiei alte
membri. Afla dac este sigur pentru ei s se întoarc acas .
Preg ti i un plan de siguran cu ea.

spuns de Bune practici
Nevoile femeilor care se confrunt cu violen a partenerului intim
Femeile care se confrunt cu VPI identificate ca necesit o gam de suporturi i consultan , i
acestea vor depinde de contextele lor individuale i culturale, dorin a lor de a discuta despre
experien ele lor, precum i op iunile pe care le în fiecare ar / comunitate. În consecin ,
profesioni tii trebuie s r spund la femei abuzate cu sensibilitate, cuno tin ele i aptitudinile.

Bune Practici r spunsuri comune tuturor profesioni tilor
DA
DA ia-o în serios, o cred.
DA ofer un mediu sigur care conduc la o dezv luire.(Aminti i-v în cazul în care
persoana este înso it de partenerul lor nu va fi sigur pentru ei s dezv luie).
DA s acorde prioritate imediat a pacientului de siguran dac sunt sau nu
pleca.
DA reasigura pacientul ca abuzul nu este vina lor.
sa i pacient tiu c nu sunt singuri în a fi abuzat.
Se refer pacientul agen iilor specializate i persoane fizice.
Îmi amintesc c op iunile pacientului poate fi limitat de lipsa sau accesul la
resurse.
Îmi amintesc c de confiden ialitate este crucial .
DA a verifica dac este sigur pentru a trimite scrisori ei sau la telefon la ei acas .
DA ine o eviden corespunz toare.
DA recunoasc nevoile diferite ale femeilor cu un handicap sau deficien e
senzoriale i au sprijin adecvate pentru a specifice nevoilor lor.
NU
Nu-ti ignora intuitia dac b nuesti c o femeie a fost abuzata.
Nu insista pe edin e comune cu ea i barbatul.
Nu o întreba dac ea a f cut ceva ce a provocat violen cidoar faptele.
Acest lucru plaseaz responsabilitatea abuzului cu victima în loc de agresor.
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Nu lua decizii pentru ea.
Nu te astepta ca ei sa plece de acasa ea sau partenerul ei.
Nu te astepta ca ei s fac de via în schimbare decizii în grab .
Nu renun i la ea, deoarece lucrurile sunt dureaz mai mult decât crezi c
ar trebui. Confruntarea cu violen a partenerului intim este un proces de diferitele etape i
încerc ri. Rela ia nu este static, ceea ce înseamn c atitudinea femeii de a se, abuzul i
agresorul se va schimba în timp.
NU pune presiune pe ei s divulge.Este întotdeauna alegerea ei.
Nu trece pe informa ii despre locul ei pentru oricine, f
ei
consim mântul în mod explicit.

Bune practici de r spuns pentru personalul care al pteaz
Crearea condi iilor pentru a facilita comunicarea.
Încerca i s g si i un dulap pentru femeie.
Adresa i-v pentru a vedea femeia numai dac ea este înso it de partenerul ei.
cere u or întreb ri directe, declarând c intime Partener Violenta
se întâmpl cu o mul ime de femei.
Ramaneti nu judeca.
analizeze metode de a optimiza siguran a ei înainte ca ea s p seasc spitalul.
Ei se refer la profesioni ti corespunz toare i agen iile dac ea dore te i s dea
informa ii ba ei care pot fi disponibile.
Fa-o sa con tien i de op iunile disponibile.
Recunoasc nevoile diferite ale femeilor cu un handicap sau senzoriale
depreciere, sau un fundal culturale diferite i au un sprijin adecvat nevoilor lor specifice.
Nu ine o eviden corespunz toare.
Verifica i dac este sigur pentru a trimite scrisori de ea sau telefonul ei acas .

Bune practici de r spuns pentru asistentii sociali
Ia-o în serios, ei cred i s creeze condi iile necesare pentru a
divulge.
Judec risc imediat pentru femei ( i copiii ei, dac este cazul).
Cum po i facilita aceast femeie pentru a asigura siguran a ei?
Are ea nevoie de acces imediat la un refugiu?
Ce sprijin sunt disponibile pentru ei în prezent?
Ce op iuni are ea a incercat deja?
A face cuno tin ei dintre op iunile disponibile - juridice, financiare, de sprijin
servicii cum ar fi ajutorul femeii, locuin e, refugiu, grup de suport locale etc
Ajut-o s elaboreze un termen lung planului de securitate i imediate.
Link-ul ei în comunitate i servicii de suport.
Urm rirea contact cu femeia trebuie s fie ini iat în moduri care
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maximiza siguranta ei. Verifica i dac este sigur pentru a trimite scrisori ei sau la
telefon ei
la domiciliu.
Recunoasc nevoile diferite ale femeilor cu un handicap sau senzoriale
insuficien sau dintr-un fond cultural diferit i au sprijin
adecvate nevoilor lor specifice.
ine o eviden corespunz toare.
În cazul în care copiii sunt în cauz , evaluarea nivelului de risc i se refer la caz
agen ii.
(Adaptat de violen a domestic : o problem de s
tate: Linii directoare pentru Spitalul
Personal, 2004).
Documentarea
leziuni de înregistrare i comunicare a VPI este o sarcin important pentru s
tate i a
personalului de asisten social pentru un num r de motive;
1.Aceste înregistr ri pot fi necesare ca prob în instan un caz, dac o femeie urm re te
un ordin de protec ie civil sau în cazul în care partenerul ei se pl te te în sistemul penal.
2.Ele pot fi necesare dac exist proceduri judiciare cu privire la custodia copiilor i
accesul la cazul în care cuplul separate.
3.Beneficiind de o înregistrare în cadrul sistemului de spital se asigur c r ne te viitor
(sau deces) sunt examinate, cu posibilitatea de a VPI în minte.
4.
inerea unei eviden e a particip rii la o clinica poate oferi un steag ro u cu privire la
escaladarea risc.
Cu toate acestea, modul în care aceste eviden e sunt p strate trebuie s fie în conformitate cu
principiile de bune practici.
Document dovezile - natura i amplasarea tuturor leziuni, leziuni noi i leziuni vechi, utilizarea
Corpul meteo, i de a folosi descrieri detaliate verbale.
Înregistra o scurt declara ie de la victim / pacient în ceea ce prive te modul în care
ea a fost
mate i care au cauzat leziuni ei. Numele abuzului i a lui
rela ia cu victima / pacientul trebuie s fie înregistrate. Timp record, data i
locul de asalt, i a martorilor, dac este cazul. Înregistra numele i num rul de orice
poli ie
implicate, detalii de arme utilizate, dac este cazul, detalii cu privire la orice martori
prezen i.
Înregistra o scurt declara ie de la victim / pacient cu privire la istoria
violen precedent în rela ia.
În cazul în care leziunile nu sunt conforme cu declara ia dat de victim / pacient i,
dac este
ea î i men ine pozi ia ei ce au fost contestate de înregistrare ar trebui s reflecte
acest lucru. Medicul ar trebui s înregistreze c , în opinia sa leziunile sunt în concordan
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cu explica ia dat .
Utiliza i judeca în termeni non descrie pacientului declara ie cu privire la
cauza leziuni ei.Folosi i fraze precum "pacientul spune ..."
Evita i folosind termeni precum "pacientul sus ine" un astfel de limbaj sunete
judeca i implic scriitorul nu crede ceea ce spune pacientul.
leziuni Document cu fotografii-au ob inut consim mântul.Fotografii
trebuie s fie luate cu un aparat de fotografiat Polaroid i semnat de c tre persoana care
a luat
acestora.
stra i toate dovezile fizice.
(Adaptat de violen a domestic : o problem de s
Personal, 2004).

tate: Linii directoare pentru Spitalul

Cum s leziuni fotografie
Fotografie leziuni vizibile (cu femeii permisiunea) dac este posibil, folosind un
aparat de fotografiat Polaroid.
Dac nu ave i un aparat de fotografiat care ofer imagini de înregistr ri chat, pute i
utiliza un aparat de fotografiat de unic folosin , dar nu îl trimite i la un laborator extern
pentru prelucrare (înc lcarea confiden ialit ii); în cazul în care imaginile sunt necesare
pentru probe la un moment ulterior aparatul foto poate apoi s fie trecut pe la Politie
pentru prelucrare.
Evita i utilizarea unui aparat de fotografiat digital ca imaginile produse nu poate fi
admisibil din punct de vedere ca mijloc de prob .
Când a lua imagini, prima în secven a ar trebui s fie de victime "fata, partea din
spate a imaginii ar trebui s fie numerotate (1,2, etc) cu data i ora, cu semn tura
dumneavoastr i, dac este posibil semnarea victimei de asemenea.Procedeze în acest
fel cu toate fotografiile f cute de numerotare le în ordine.
Trebuie s ave i pacientului informat consim mântul explicit pentru a face fotografii;
individul ar trebui s fie con tien i de poten ialul utiliz rii viitoare a imaginilor ca dovad i
faptul c acestea pot fi vizualizate într-un forum deschis de exemplu, sala de
judecat .Este important s se documenteze discu ii i ei în mod clar în acordul de
înregistrare ei medicale.
Ofera-i un înso itor în camer pentru fotografierea.Ea poate sau nu doresc s aib
unul. Fi ghidate de ceea ce vrea femeia la acel moment.

Corpul hart
Harta Corpul este un instrument util pentru a documenta sistematic leziuni.
Este deosebit de util în cazuri de leziuni numeroase.
Harta ajut organismul pentru a descrie de exemplu cum leziunile sunt legate unele de
altele.
Indica i leziuni pe hart cu acelea i numere ca pe fotografia.
(Adaptat de la Perttu i Kaselitz 2006)
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A se vedea apendicele 3 pentru exemple de o harta Body

De evaluare a riscului
Modelul VPI este c escaladeaz i devine mai periculos a lungul timpului. Periculoase timp cel
mai abuzat de o femeie este atunci cand ea este pe punctul de a pleca i pentru urm toarele
ase luni dup aceea.Este important, prin urmare, s efectueze o evaluare atent a raportului
risc cu o femeie prezint cu leziuni grave, sau care a fost cu partenerul ei pentru un num r de
ani, sau care pare foarte speriat i confuz.

Estimarea riscurilor de accidente mortale de violen
Planurile de securitate trebuie s se bazeze pe o estimare pe cât de mare este pericolul. Prin
studierea indicatorilor de omucideri special pentru situa ii periculoase, în pericol via a i
constela iile s-au trasat. Urm toarele aspecte sunt cruciale pentru evaluare:
Istoria f ptuitorului violen : A schimbat comportamentul violent, a
el a fost violent în timpul sarcinii, a tat lui omul a fost violent împotriva
so ia sa i / sau copiii, omul are antecedente penale?
Ce fel de violen a fost folosit (frecven a, gravitatea leziunilor, mortal
forme periculoase)?
Autorul a folosit arme sau amenin ate de a le folosi?
Are el consuma droguri i alcool?
Are el arat controleaz comportamentul (urm tor i spionaj pe ea, controlul
ei mi care, numiri i conversa ii)?
Este el violent împotriva copiilor?
Exist dezacorduri i argumente cu privire la copii?
Oare femeia vrea s se separe / mute?Timpul de separare este
cel mai mult timp periculoase pentru femeie!
El a amenin at s comit suici de?Un autor poate comite "sinucidere" a
întreaga familie.
(Adaptat de la Perttu and Kaselitz 2006)
Exist o serie de instrumente de evaluare în mod special pentru utilizarea în set rile de
asistenta sociala. Unele dintre aceste instrumente sunt enumerate în A endix pp. 6.A se vedea,
de asemenea, la Al Radford (2006) pentru un cadru mai detaliat de evaluare a riscurilor i
Planificare de siguran în contextul Protec ia Copilului.
Cu toate acestea, în evaluarea riscurilor este important pentru a evalua punctele forte ale
femeilor i a strategiilor de rezisten . Multi nivel de evaluare-cadru prevede o schi a riscurilor
în cadrul familiei femeii i contexte sociale, precum i punctele forte care exist în cadrul acestor
contexte.

36
Model de violen : Forma (e), nivel, frecven a, direc ia, motiv, sensul, consecin ele

Factorii de risc individuali

Puncte tari individuale

Factori de familie: Riscuri

Factori de familie: forte

Factorii de mediu de risc
.

Puncte de mediu

Planificarea siguran ei
Este esen ial s se fac un plan de siguran cu toate femeile care prezint leziuni IPV sau
legate de stres, i cu cei care dezv luie astfel de abuz.Acest lucru ar trebui f cut întotdeauna
într-o manier de colaborare directiv nu.
Dup ce a evaluat situa ia ei i care au estimat periculozitatea f ptuitorului este important s se
elaboreze un plan individual de siguran , împreun cu femeia.
Discute cu femeia cum ea poate proteja ea i copiii ei:
Anticipând violen : Exista semne care indic posibilitatea ca
va deveni partener violent?
Rutele de evacuare: Cum i unde s fug / du-te la a fi în siguran ?Care este cel mai
sigur
camera? Unde este nu exist nici o ie ire?
locuri periculoase: Bucataria este un loc periculos mai ales pentru c exist
sunt cutite, etc Este recomandabil s se evite baie i alte înc peri f
o
ie ire?
sând casa: Cum de a p si utilizarea Ho într-un mod natural?Golirea
co urile de gunoi, ia câinele afar , etc
Protejarea sine în timpul unui incident violent: Cum se poate proteja ea îns i i
ei copii? Femeia pot înv a cum s se t de protec ie împotriva atacurilor.Aceasta nu
prevenire a violen ei, dar nu poate reduce gravitatea leziunilor.
Ea ar trebui s vorbesc cu copiii despre situa iile în care acesta ar putea deveni
este necesar s plece de acas cât mai repede posibil. Este bine s vorbesc despre ceea
ce a
fac în situa ii violente i de unde s fug .Ea poate, de asemenea, copiii s înve e
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numerele de apel de urgen (ar fi bine, dac acestea memorat aceste numere).
În cazul în care copiii sunt foarte tineri, mama ar trebui s g seasc pe cineva la care ea
ar putea s le ia.
Acordurile cu vecinii de încredere / prieteni / rude: Exist o
vecin la care poate merge pentru a ascunde sau de a sc pa?Ea poate organiza, de
asemenea, cu vecinii, care vor suna la poli ie atunci când au auzit sunete de
violen .Vecinii pot ine punga de siguran etc
Sf tui ei de a face un al doilea plan în cazul în care primul plan nu func ioneaz .
(Adaptat de la Perttu and Kaselitz 2006)
Planul de siguran

pa i

Pasul 1
Gandeste-te Despre:
Cine poate am sunat într-o criz ?
Unde pute i merge pentru a face un apel telefonic?
Un loc sigur unde poti sa te duci s sta i în caz de urgen .Acest lucru poate fi un
prieten!
sau relative, o femeie de refugiu, un hotel sau un B & B.
Num rul de telefon al un loc sigur.
Care sunt rutele de evacuare din casa mea / remorc / apartament?
Cum pentru a ajunge la loc sigur.Decid cum va ajunge acolo în momente diferite
din zi sau noapte.
Num rul de o firm de taxi locale.
Ce s -i spune i copiilor i cum s -l spun pentru ei, atunci când ave i nevoie pentru a
pune
planul de siguran în ac iune.
Pot lucra un semnal cu copiii i / sau a vecinilor pentru a apela sau primi ajutor de
Poli ie?(Este important s -i înv m pe copii cum s apela serviciile de urgen ).
Pasul 2
Nota i:
-

Important numere de telefon:
Taxi
Doctor
Sec ie de poli ie
Avocat / Avocat
District Court
Centrul de S
tate
Biroul Asisten Social
Departamentul de Locuin e
Woman's Refuge Serviciul Suport
Violul Crisis Centre
Familie
Prieteni
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-

Al ii
Familia ta de medicamente esen iale
Dumneavoastr PRSI / num rul PPSN
Avantajul Dumneavoastra copil carte num rul

Pasul 3
Strange impreuna urm toarele elemente. Ascunde-le undeva, le pute i ob ine în grab . Aceasta
poate fi o idee bun s le pun într-o pung i p stra i-l cu un prieten:
medicamente esen iale
suficien i bani (mai ales pentru a ajunge la un loc sigur cu autobuzul sau taxiul)
Un set suplimentar de chei pentru casa ta, masina sau la birou
Permis de conducere
haine extra pentru dumneavoastr i pentru copii (uniforme colare)
juc riile favorite ale lui copii / p tur
Adresa i cartea de telefoane
Consiliul de S
tate i Protec ie Social necesit personal de identificare i
dovezi pentru a evalua dreptul dumneavoastr , de exemplu:
De identificare, de exemplu certificat de na tere auto
Copii certificate de na tere
Card medicale
PRSI / PPSN carte
Certificat de c
torie
Banca de carte i detalii
Fi ele de salariu
Chirie / contractului de inchiriere / contractul de ipoteca
Pa aport
Orice hot râre judec toreasc sau documente
Pasul 4
Dac se poate, discuta planului de securitate cu un prieten de încredere, astfel încât s putem
sprijini, în cazul în care ave i nevoie pentru a pune în ac iune.r planului de securitate va p stra
într-un loc sigur, în mod ideal, undeva, pute i s -l rapid i, dac ave i nevoie s p seasc în
grab .
(Adaptat de violen a domestic : o problem de s
tate: Linii directoare pentru Spitalul
Personal, 2004).

Consilierea femeilor abuzate
Utilizand orient rile privind buna practic , luând o istorie exact a abuzurilor, a face o evaluare a
riscului i de înregistrare cu exactitate femeii un abuz, elaborarea unui plan de siguran
i de a
face recomand ri corespunz toare sunt primii pa i importan i în sprijinul furnizarea de asisten
medical într-un / clinice.Totu i, în unele set ri, în special în unele set ri de asisten social ,
poate fi posibil pentru a oferi sprijin în curs de consiliere pentru o femeie abuzat. Acest lucru
este adesea furnizate în refugii femeii i servicii specializate de sprijin pentru femeile abuzate
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(de exemplu, ajutorul pentru femei). Un num r de consiliere i abord ri terapie au fost
dezvoltate pentru femeile care se confrunt cu VPI (Wade, 1997, 2007; lemn si Roche, 2001;
Roche si de lemn, 2006), dar în func ie de abordare este folosit , de consiliere trebuie s acorde
o aten ie special woma lui n siguran o .Referindu-se un cuplu de c
torie sau de consiliere
tân r în comun poate fi periculoas i va fi ineficient.
Individuale de consiliere, prin urmare, este esen ial pentru siguran
i practici
eficiente.Principiile de baz ale unei perspective forte sunt adecvate atunci când se implic în
consiliere, cum ar fi acestea respecta i de a consolida femeilor coping propriile strategii,
crescând astfel de sine stima ei i încrederea de sine, care va permite ei de a face pe termen
decizii lung pentru a asigura propria ei i copiilor siguran a ei .Consiliere toate acestea, nu ar
trebui s fie rezilia d odat femeia a ob inut un ordin de protec ie sau de stânga partenerul
ei.Acesta este momentul cel mai periculos pentru o femeie abuzat i este timp, ea va fi cel mai
au nevoie de sprijin. Ea poate fi intimida i de c tre partenerul ei abuziv în revenind la el, s dea
un raport de un alt du-te "sau ea poate fi h uit sau urmarit de el.Pot exista dificult i în curs de
desf urare juridice cu privire la accesul la copiii lor. l Al din aceste probleme poate submina
decizia ei de a face i va necesita un sprijin în curs de desf urare i un "spatiu sigur", în care
ea poate discuta despre temerile ei si anxietatii.

Grupuri de suport
Suport pentru grupuri de femei victime "- bazat pe principiile de construire a stimei de sine, autodeterminare i responsabilizare - s-au dovedit un plus important la gama de servicii de sprijin
oferite de femei voluntare organiza ii specializate. Grupuri de suport s includ cel pu in trei
tipuri de structuri formale i informale:
• grupuri complet de auto-gestionate de supravie uitori, care poate sau nu poate avea
accesate existente privind serviciile de violen domestic ;
• grupuri informale - facilitat de personal i / sau voluntari cu experien în
de lucru cu supravie uitorii;
• grup de programe formale - cum ar fi Schimbarea de model pentru femeile abuzate.(Fallon, B.
i Goodman, M. (1995) Schimbarea de model pentru femeile abuzate: un program
educa ional.Londra: Sage) sau Programul de libertate în Marea Britanie, -, de asemenea,
facilitat de personal i / sau voluntari cu experien de lucru cu supravie uitori i o cunoa tere
aprofundat a efectelor violen ei domestice asupra femeilor i copiilor. (Informa ii din:
http://www.freedomprogramme.co.uk/freedomprogramme/index.cfm )
violentei in familie, pe termen lung, erodeaza respectul de sine i a competen elor sociale,
distruge intimitatea familiei, desp gubiri în cre tere copii, reduce aptitudini parentale i creeaz
sentimente intense de rusine, vinovatie, izolare si singuratate.În contrast puternic cu abuz,
grupuri de sprijin reduce izolare i s stabileasc leg turi sociale.Schimbul de pove tile de via
pot combate sentimentele de ru ine i vinov ie; femeile pot gasi ajutor si de a invata strategii de
coping, de exemplu, pentru a se ocupa cu traumatizati copiii lor, în timp ce, în acela i timp în
care reduce sim ul lor de nepotrivire. (Puterea de a schimba.Cum de a crea i a alerga grupuri
de suport pentru victime i supravie uitori ai violen ei domestice. Proiectul Daphne
"Supravie uitorii vorbesc pentru demnitatea lor - sprijinirea victimelor i supravie uitorilor ale
violen ei domestice, 2007-2009").

40
Refugii i alte servicii de sprijin
Refugii femeii furniza una dintre c ile cele mai importante de siguran pentru femeile abuzate.
Este important s se cunoasc situarea i num rul de telefon din aceste refugii în localitatea al
Spitalului sau sociale Serviciul de lucru. Nu pot fi alte servicii conexe la locul de refugiu, cum ar fi
de siguran pentru animalele de companie a femeii. Multe femei sunt reticente s p seasc
lor cas de teama a ceea ce se va întâmpla cu ei în timp ce acestea sunt în refugiu (Allen et al,
2007).
Multe zone, de asemenea, ofer o urmeze pe cazare pentru femeile care p sesc un loc de
refugiu, care nu se pot întoarce la casele lor. Acest lucru poate fi de tranzi ie de cazare
temporar sau pe termen lung, cazarea asigurate de c tre un voluntar sau o agen ie de
administra ia local . Lucr torii sociali au nevoie special pentru a fi familiariza i cu aceste servicii,
ele sunt susceptibile de a fi la curent cu femei în timpul i dup timpul lor într-un refugiu.

Situa ia juridic
Intim Partner Violen a este o înc lcare a drepturilor omului o. În plus, în toate rile UE, este, de
asemenea, o crim s asalt sau abuz partenerii cuiva intim . Cu toate acestea, legisla ia cu
privire la aceast crim difer de la ar la ar . Deoarece este important pentru profesioni tii
cunoasc situa ia juridic în propria lor ar , ele trebuie s se acorde o prezentare general a
legisla iei i a drepturilor de parteneri intim în conformitate cu legisla ia. Deoarece exist o
diferen între legisla ia civil i penal care are un impact cu privire la sanc iunile legale i
ac iune a poli iei, care pot fi luate, iar sistemul de instan e anume i deschis cu partenerii abuzat,
aceste aspecte ale legisla iei ar trebui s fie prezentate studen ilor. Urm toarele sunt temele cu
care acestea ar trebui s fie familiariza i:
Legisla ia violen ei în familie în statul lor:
Exist civil i penal Legislatie ambele?
Exist Comenzi de protec ie? (De exemplu, Comenzi Barring / Comenzi Excluderea?)
Cum poate un acces partener abuzat de aceste ordine?
Nu au nevoie de reprezentare juridic ?
Exist asisten juridic gratuit la dispozi ia ei?
Cum pot accesa acest ajutor juridic
Cine poate contact profesional pentru a se actualiza cu privire la aceast legisla ie.
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ANEXA 1 S
tate Consequence
(A se vedea ata amentul "Appendix1_Health_outcomes.pdf)
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ANEXA 2 Corpul Harta
(A se vedea ata amentul "Appendix1_Body_Map.pdf)

Apendicele 3 Lista efectele asupra copiilor
Indicatori care pot fi copiii care se confrunt cu violen

(în calitate de martor sau victima) includ

comportament agresiv i limba, limba precoce - adesea singurul indicator de violen
în cas .
anxietate, care apare nervos sau retrase
dificult i de adaptare la schimb rile
boli psihosomatice
nelini te
Enurezisul i tulbur ri ale somnului
"Hot rând în afar ", de exemplu, cruzimea la animale
excesiv de "bune" de comportament.
Adaptat la femeile & Violenta 1998, RACGP

Copii i adolescen i poate r spunde cu sentimente de
Intens frica

Furie

Groaz

Suferin

Confuzie

Neajutorare

Copiii pot deveni retras de la mama lor

atac fizic mama lor

Acestea pot suferi de o tulburare de stres post- probleme medicale de exemplu, astm bron ic,
arthritisulcers, dureri de cap, dureri de stomac
traumatic
Depresiune

Intimidarea (altele intimidare sau de a fi agresat)

Abuz Substan

Posibilitati de alimentatie Tulbur ri

Temperament istericale

Imposibilitatea de a se concentra

Anxietate sever

Idea ie suicidar / tentative

Stima de sine scazuta

Copiii pot sim i ru ine
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Vina ei în

i pentru situa ia

Izolarea de prieteni

Unii dintre copii vor avea dificult i de somn sau Acestea pot pierde interesul pentru coal sau o
saraca frecventare / performan la coala
au cosmaruri
Regresie la stadiul de dezvoltare timpurii

Experien a problemelor multiple in coal

Peste realizare

Partea cu agresorii

Fetele se pot c
tori
asemanatori cu ta ii lor.

cu b rba i, care sunt Baietii ca adul i poat vedea ca normal
comportamentul abuziv asupra prietenei lor sau
so iei.

Furt sau alte infrac iuni juvenile

Tulbur ri alimentatie

Negarea problemei.

Fete de sex feminin cu risc de sarcini timpurii ca
o posibila evadare din situa ia de acas .

Practic recomandat pentru evaluarea copiilor
Interviu copil pe cont propriu, f
parintele agresor sau prezenta parintelui victima
Ofer o atmosfer de sprijin copiilor si confort pentru discutarea problemelor sensibile.
Confirma sentimentele copiilor in timpul interviului de evaluare.
Ofera competen e sigure i s
toase fa de r spunsul la DV
Inceput de anchet direct în ceea ce prive te DV cu o declara ie general .

Impactul asupra dezvolt rii adolescenti
Adolescentii care tr iesc într-un mediu de violen domestic sunt expusi la o vârsta inadecvata i
experien ele lor de dezvoltare la nivel mondial vor fi diferite de la un coleg care nu a mai avut experiente
similare. Adolescenta este deja o etapa dificila pentru adolescenti cât i p rin ii. Impactul violen ei
domestice adesea se extinde dincolo de limita de familie. Adolescen ii pot avea dificultati in formarea de
relatii sanatoase intime cu colegii din cauza modelelor de experien în familia lor.

Impactul asupra comportamentului adolescentilor
40% din violenta infractorilor minori provin din familiile unde exist violen domestic i 50% din copiii
care vin în fa a Instan ei de Copii Minori au fost expu i la violen în ara de origine (Saartjie Baartman
Centrul pentru femei i copii). Adolescentii care au crescut în case violente sunt expu i riscului de a
crearea rela ii abuzive ca cele observate. Cei care au fost martori sau care se confrunt cu violen a în
familie a fost descoperiti ca fiind cei mai buni agresori adolescenti de sex masculin într-o rela ie strâns
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cu o fat i un semnificativ agresor atat de sex masculin cat si femini cu experien e de victimizarea
într-o rela ie strâns cu un membru de sex opus (Wekerle & Wlfe, 1998).

Rezultate pozitive
În timp ce multe studii sugereaza o legatura intre experientele violente ca copil cu un comportament
violent ulterioar ca adult, nu to i copiii vor reproduce ciclul de violen ca adul i.
"Copiii pot înv a s accepte, admire, incearca sa intreaca sau astepta un astfel de comportament, dar
pot , de asemenea, sa-l respinga i sa refuze utilizarea acestuia". (Dobash i Dobash 1979, pg. 153).
Una dintre situa iile cele mai dificile pentru o persoan care a experimentat violen a în familie este
“inevitabil " un viitor violent. Mai multa cercetare este necesar concentrându-se asupra factorilor care
permite oamenilor s dep easc un început nepromi tor in via . Sprijinului primit, modul în care
evenimentele sunt manipulate de c tre p rin i i de familie, de rezisten , de adaptare a strategiilor i
nivelul de stima de sine sunt printre factorii care vor înt ri sau reduce efectele unei copil rii abuzive.
Rutter i Madge (1976) evidentiau copiii crescuti în circumstan ele cele mai deplorabile dezvolta ceea ce
ei descriu ca copiii normali. Punctul lor cheie este c avem nevoie s se examineze factorii care mediaz
experiente neplacute din copil rie i pentru a facilita o pauz cu cicluri "de dezavantaj".

Apendicele 4 Exemple de instrumente de evaluare a
riscurilor
Exemple de Factor de risc ai VIC / Instrumente i scopurile de Evaluare a Marker-ului
Instrument de
evaluare a

Autori

Scop studiului.

Tipul de
Abuz

Pentru
M/F
faptuitor

AAS Screener scurt
in
Evaluarea
Abuzului

Soeken, McFarlane,
Parker et al., 1998

Aceast Screener scurt poate fi
utilizat pentru a evalua violenta
domestica împotriva femeilor
gravide.

ABI Inventar de
Comportament
Abuziv

Shepard &
Campbell, 1992

Identifica abuzurile i frecven a
asupra femeii.

E, P

M

CAS 1 Scara
Amestecului de

Hegarty, Sheehan,
Schönfeld, 1999

suri de tipul, frecven a i
consecin ele

P, E, S

M&F

M
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Abuz

CTS Scar
Tacticilor de
Conflict

Straus, 1996

Frecven , tip, severitatea

DAS Scara de
Ajustare
Dyadic

Spanier, 1976

Screening-ul; m suri de discordie discordie
rela ie

DOVE Evaluarea
Violen ei
Interne

Ellis & Stuckless,
2006

Evalueze i s gestioneze riscul
de DV între parteneri în divor de
mediere

E, P

M&F

ISA Indexul de
Abuz al
So ului

Hudson & McIntosh,
1981

Pentru femeie ,pentru a re sfarsi
severitatea abuzului fizic;
evaluarea tratamentului

P, non-P

M

HAP Manualul de
Evaluare a
Faptasului

Sonkin, 1997

Factorii care discrimineaz riscul
de mortalitate

P, E, S

M

RCI Inventarul dintre
Rela ie si
Conflict

Bodin & Kaslow,
1996

Evaluarea conflictelor verbale i
fizice în CUPLURI

E, P

M&F

VAWS Scara
Violen ei
Împotriva
Femeilor

Marshall, 1992

Evaluarea violen ei masculine
împotriva femeilor

P, S

M

WAI Inventar al
Abuzului asupra
Sotiei

Lewis, 1985

Empiric proiectate, dispozitive de
screening, evaluarea de
tratament

USAF FAP Indexul
Severitatii

Slep & Heyman,
2004

Severitea cuantific violen a

P, E, S

M&F

Legend :
E - P, abuz emo ional - S abuz fizic - Abuz Sexual

P, E, S

M&F

cuplu
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