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Improving Justice in Child Contact (Îmbunătățirea Justiției în Contactul cu Copilul) este un proiect care 

explorează deciziile privind contactul cu copii în familiie afectate de abuz domestic. Este finanțat de 

Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie (2014-2020) al Uniunii Europene. Prin contactul cu copilul se 

înțeleg sistemele și procesele în instanță care decid dacă și cum un copil își vede părintele cu care nu 

locuiește.  

Este un proiect parteneriat care are loc în Bulgaria, Cipru, Portugalia, România și Scoția. 

Ceea ce urmează este o transcriere a înregistrării webinarului nostru “Participarea Copiilor și Tinerilor Nu 

este un Proiect, este un Drept!” din 2 noiembrie 2020. Părțile care arată materiale video cu copiii tineri în 

avatar la webinar au fost voit scoase atât din înregistrare cât și din această transcriere în vederea protejării 

confidențialității lor. 

Kay Tisdall: Bun, după cum ați văzut pe fișele de informații ale proiectului pe site-ul web al 

evenimentului, proiectul are ca scop îmbunătățirea participării copiilor și tinerilor în 

deciziile privind contactul cu copilul în familiile afectate de abuz domestic. Pe slide puteți 

vedea definițiile la care lucrăm cu privire la contactul cu copilul și participarea lui. Practic 

ne apropiem de finalul proiectului acum. Acesta se va încheia oficial la finalul lunii ianuarie 

anul viitor. Fiecare țară a explorat modele de participare a copiilor și tinerilor și au 

colaborat cu părțile interesate pentru îmbunătățirea justiției pentru contactul cu copilul în 

contextele din țara lor. Iar cheia absolută a succesului a constat în a vedea nevoia de a 

combina drepturile femeilor cu drepturile copiilor în acest domeniu foarte semnificativ 

pentru politica și practica drepturilor omului. Ar trebui să menționez în acest moment că 

proiectul a fost unul fost foarte mult colaborativ cu partenerii din toate țările, rețelele lor 

și tinerii cu care au colaborat. Și suntem foarte recunoscători pentru că am avut finanțare 

din partea Programului Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene pentru acest 

proiect. Iar dacă doriți mai multe informații generale despre proiect, puteți vedea link-ul 

web care este pe slide. Următorul slide, vă rog. 

 Deci acest webinar se concentrează asupra acțiunilor sau aspectelor de participare ale 

acestui proiect. Urmează să avem un număr mare de rezultate în ceea ce privește trusa de 

instrumente, informări dar sunt deja și bloguri și lucruri disponibile pe site-ul web. Deci vă 

invităm să le vedeți. 

 Pentru astăzi, avem câteva aspecte principale. În primul rând, drepturile umane și 

participarea copiilor sunt cerute de Convenția ONU privind Drepturile Copilului (CNUDC), 

despre care știți, este una din cele mai ratificate convenții de drepturi ale omului pe care o 

avem. În contextul anume al acestui proiect, vrem să subliniem că copiii ar trebui și 

trebuie implicați în decizii despre contactul cu copilul mai degrabă decât să li se ceară să 

fie audiați, de exemplu. Atât copiii cât și femeile care trec prin experiențe de abuz 

doemstic au expertiză de împărtășit și ar trebui și pot să ajute la modelarea politicii și 

practicii efective. Au expertiza și nu ar trebui văzuți doar în calitate de victime. Iar copiii și 

https://www.ed.ac.uk/education/rke/centres-groups/childhood-and-youth-studies-research-group/research/ijcc
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femeile care trec prin experiențe de abuz domestic, cu siguranță în contextul tuturor 

țărilor partenere, sunt practic majoritatea familiilor care sunt implicate în contestarea 

contactului cu copilul în instanță. Așa că nu este o problemă minoritară. Este o chestiune 

la care trebuie să acordăm atenție.  

 Deci aceasta fiind introducerea, următorul slide, vă rog. Vreau doar să trec prin câteva 

lucruri practice cu voi, acum că sunteți cu toții, această prezentare webinar este 

înregistrată. Vom pune la dispoziție înregistrarea. După seminar, v-o vom trimite prin 

email, deși va dura puțin pentru că lucrăm la niște traduceri. Dar trebuie să subliniez, vă 

rog să nu înregistrați voi webinarul deoarece este foarte important să protejăm 

contribuția tinerilor în special. Și nu faceți capturi de ecran când avatarele tinerilor sunt pe 

ecran, din nou, pentru a le proteja confidențialitatea. Deci am aprecia foarte mult asta. Nu 

știu sigur dacă puteți, însă dacă puteți să vă schimbați numele pe Zoom astfel încât să 

reflecte numele vostru exact ar fi foarte util pentru noi să știm și util pentru orice discuție. 

Am lăsat funcția de chat deschisă acum, deci în special, dacă aveți probleme tehnice, 

scrieți-le și vom vedea ce putem face. Câteodată este din vina propriului vostru sistem, 

însă putem încerca. Și chiar asta este ce fac oamenii, se prezintă unii altora și împărtășesc 

informații cheie. Sugerăm ca persoanele să țină microfonul și camera oprite când suntem 

în sesiune plenară doar ca să evităm probleme cu lățimea de bandă. În timpul discuțiilor 

de grup, sugerăm că ați putea dori să faceți invers, și cu siguranță să ridicați mâna. Vom 

trece prin asta mai târziu. Dar vă rog să vă implicați în discuție. Dacă sunteți o persoană 

care trimite tweet-uri, vom aprecia foarte mult asta. Și aveți acolo pe slide datele de 

contact. Organizatorii noștri au lucrat din greu, dar în cazul în care aveți o problemă, dintr-

un motiv sau altul nu aveți un grup, scrieți-ne pe chat acum și vom vedea ce putem face. 

Suntem foarte conștienți că tratăm probleme sensibile în acest webinar. Deci vă rog să 

aveți grijă de voi și să aveți grijă și de ceilalți când folosiți chatul sau alte lucruri 

asemănătoare deoarece este mai ales necesar acum deoarece facem asta online. Și dacă 

aveți nevoie de mai multe informații sau aveți nevoie de sprijin, avem această resursă 

care vă direcționează în schimb la cele relevante contextelor și țărilor voastre. Așadar vă 

rog să aveți grijă pe parcursul webinarului de astăzi, da? Bun, să continuăm cu restul 

webinarului atunci, trebuie să fi văzut agenda și biografiile purtătorilor de cuvânt, etc. 

Acestea sunt pe site-ul web al evenimentului. Dacă vreți să faceți un du-te vino.   

 În curând vom avea prezentarea din partea tinerilor care au informat proiectul. Deci am 

fost foarte norocoși că i-am avut de la început pe cei de la Yello! care să ne informeze. 

Aceștia sunt un grup de tineri cu vârste între 12 și 18 ani care furnizează aceste 

contribuții. (Putem vedea din chat-ul cu celelalte persoane că sunetul merge și nu merge. 

Cu siguranță vom vedea ce putem face și vă mulțimim pentru răbdare.) Și acum să trecem 

mai departe la colegii noștri din Portugalia, urmează să scoatem următoarea secțiune 

pentru noi. Din nou, veți fi văzut biografiile pe pagina de website a evenimentului. Colegii 

urmează să vorbească despre experiențele lor de introducere a participării tinerilor în 

lucrările din Portugalia, atât provocările cât și soluțiile și ce impact a avut asupra 

conceperii politicii și practicii. Și din nou, urmează să fim aventurieri. Vor avea niște 

prezentatori invitați din partea lor iar apoi o schimbare de ritm cu materiale video din 

partea unui tânăr, un procuror public portughez și Secretarul pentru Cetățenie și Egalitate. 

Bun! Vă predau legătura tuturor.  

Alexandra Dourado: Mulțumim, Kay. Mulțimim, Kay. Mulțumim! 

https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
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Kay Tisdall:  Da, vă rog să începeți.  

Alexandra Dourado: Mă puteți auzi? Okay. 

 Înainte să începem, am vrea să vă mulțumim pentru participarea la acest 

webinar, primul din proiectul IJCC. Ne-am organizat comunicarea noastră în trei 

părți. Prima parte va explora motivele care ne-au împins să facem cerere pentru 

acest proiect. În următoarele două părți, vă vom face o idee despre 

implementarea celor două modele în Portugalia. Domeniul drepturilor copilului 

s-a îmbunătățit masiv în Portugalia și în jurul lumii. Cu toată sinceritatea, până 

acum recent, copiii erau proprietatea părinților iar după aceea tineri 

marginalizați pe străzi. Și în final, când ajung în instituții, devin responsabilitatea 

statului.  

 La începutul secolului 20, atât proclamarea drepturilor copilului cât și a 

interesului superior al copilului au fost rezultatul nașterii unei mișcări sociale 

diferite în noua abordare științifică față de copilărie, în care copilul este central. 

Portugalia a semnat Declarația de la Geneva în 1927, și în numele ei, sistemele 

judiciare și de protecție socială pentru copii au fost dezvoltate peste tot în lume 

ca urmare (în Tomé, 2018).1 Apoi, Convenția Națiunilor Unite pentru Drepturile 

Copilului a fost ratificată. Asta a fost în 1990, acum 30 de ani ... așa că ne punem 

întrebarea acum, ce a mai rămas încă de făcut în contextul specific al violenței 

domestice? Care sunt principalele îngrijorări pe care încă le auzim la centrele de 

adăpost, la centrele de servicii? Femei și copii care continuă să fie abuzați în 

timpul zilelor de vizitare, copii care au verbalizat că nu doresc să fie cu tatăl lor și 

disperare înainte și după zilele de vizitare. Mamele care insistă că copiii lor 

trebuie să meargă la vizită pentru că le este frică să nu fie acuzate de alienare 

parentală și pedepsite de sistemul judiciar. Femei care au îndrăznit să apere 

interesele superioare ale copiilor, care nu au respectat un regim de vizitare 

nepotrivit sunt acum responsabile penal pentru asta.  

 De asemenea, regimul de vizitare stabilit cu supraveghere obligatorie iar 

protecția copilului și a mamei fiind neglijată în acel spațiu, fiecare familie ar 

trebui să aibă același tratament. Faptul că în această familie s-a săvârșit o 

infracțiune este omis. Copiii în continuare nu sunt recunoscuți ca victime ale 

violenței domestice în baza legii și nu li se acordă statutul de victime, când acum 

există cunoștințe comune că copiii expuși la violență sunt deja victime ale 

violenței psihologice și au riscuri mai mari de a dezvolta tulburări de dispoziție 

sau anxietate, abuz de substanțe, și probleme academice, printre altele.  

 Copiii care continuă să nu fie auziți în procesele de familie unde se iau decizii 

care au un efect direct asupra vieții lor și care se presupune că ar trebui să îi 

protejeze, nu să îi retraumatizeze, cu toate acestea, aceiași copii, sunt chemați în 

procesele penale. Este intrigant și faptul că atunci când stăm jos și vorbim 

despre toate astea, exemplele care ni se dau nu au legătură și sunt practic 

situații unde bărbatul este văzut ca fiind cel abuzat și femeia este abuzatoare 

sau care se înstrăinează, ceea ce nu se potrivește deloc cu ce găsim noi în 

                                                           
1 Rosa Tomé. Promoção e Protecção. Lisboa: Centro de Estudos Judiciários, 2018. Disponível na internet: <URL: 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/familia/eb_PromocaoProtecao2018.pdf>. ISBN. 978-989-8908-26-1 

https://www.ed.ac.uk/education/rke/centres-groups/childhood-and-youth-studies-research-group/research/ijcc/project-outputs
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practica de zi cu zi. În fața acestor dovezi legate de dificultăți de comunicare și 

neînțelegeri, am înțeles urgența și nevoia de a chema copiii și tinerii să 

vorbească.  

 Acesta este modul cum UMAR a fost aplicat proiectului IJCC împreună cu CESIS 

în vederea găsirii unor metode de unire a drepturilor copilului cu drepturile 

femeii. În acest sens, UMAR și CESIS au invitat și Comisia pentru Gen și Egalitate, 

Comisia Națională pentru Promovarea Drepturilor Copiilor la Protecția Copiilor și 

Tinerilor pentru a susține cererea noastră. Am recunoscut nevoia presantă de a 

deschide un spațiu de participare pentru copii și tineri, un spațiu care a fost 

sărbătorit de multă vreme însă nu prea exercitat. Putem clarifica concepțiile 

greșite, preveni repetiția infracțiunilor și, în anumite cazuri, moartea copiilor, a 

tinerilor, femeilor și rudelor lor, doar ascultând ce au de zis copiii și tinerii adulți, 

victime ale violenței domestice. 

 Proiectul Improving Justice in Child Contact este, așadar, născut din această 

voință și curiozitate de a implementa modele și metodologii de participare care 

ar răspunde copiilor și tinerilor adulți, supraviețuitori ai situațiilor de violență 

domestică, ascultându-i și obținând opiniile lor despre cum ar trebui să se 

îmbunătățească sistemul judiciar astfel încât să îi asculte mai bine, să îi 

servească mai bine ca cetățeni ai societății portugheze.  

Zahrah Latif: Mulțumesc Alexandra. Următorul slide, vă rog. Cum a fost introdusă metodologia Power 

Up/Power Down (Puterea sus – Puterea jos) în Portugalia?  

 Metodologia Power Up/Power Down a fost introdusă prima dată la Forumul pentru părțile 

intersate multiple. Am prezentat metodologia acestui grup format din mai multe instituții 

care lucrau direct sau indirect cu copii și adulți victime ale violenței și abuzului domestic. A 

fost un lucru foarte pozitiv să avem instituții care de obicei nu comunică sau lucrează 

împreună să se adune și să discute opiniile lor despre cum ar trebui îmbunătățite 

drepturile copilului în cadrul violenței domestice. După ce am tradus și adaptat 

metodologia Power Up/-Power Down la contextul portughez, am început să contactăm 

asistenți sociali ai copiilor la centrele de adăpost, și am avut întâlniri cu mamele și copiii 

pentru a le cere consimțământul la participare. Am putut apoi să procedăm cu un grup 

incredibil de cinci băieți cu vârste între 7 și 11 ani. S-au ținut șase sesiuni Power Up/Power 

Down la Universo D, un spațiu dedicat drepturilor copiilor și tinerilor, care aparține 

Primăriei Orașului Lisabona. Am introdus o sesiune 0 (zero) ca o sesiune de pregătire, care 

a fost livrată de tehnicienii de la Universo D și care ne-au făcut o prezentare a spațiului și 

au desfășurat activitatea lor “călătorie prin drepturile copiilor”, o călătorie prin unele 

dintre cele mai importante articole ale Convenției ONU privind Drepturile Copilului. 

Acesta a fost un moment potrivit pentru grup pentru a se familiariza nu doar cu spațiul, 

însă și cu noi și unii cu alții. Înainte să începem, am discutat cu copiiii unele dintre cele mai 

importante informații, regulile noastre de aur despre siguranță și confidențialitate, data 

finală a proiectului, evaluări și mediu, care au inclus și spații sigure pentru a lua o pauză, și 

un microfon pe care copiii îl puteau folosi pentru a spune ce gândesc. Au fost multe 

activități la care grupul a răspuns foarte bine în cursul proiectului, precum punga de 

putere, unde copiii alegeau obiecte dintr-o pungă și au concentrat puterea fiecărui obiect 

înainte de discuția mai largă despre ce înseamnă puterea pentru ei; și activitatea linia de 

putere unde copiii au discutat câtă putere are fiecare persoană diferită din societate, 

http://ijcc.umarfeminismos.org/
https://www.ed.ac.uk/education/rke/centres-groups/childhood-and-youth-studies-research-group/research/ijcc/project-outputs
https://www.cesis.org/pt/
http://ijcc.umarfeminismos.org/
https://www.cesis.org/pt/
https://www.ed.ac.uk/education/rke/centres-groups/childhood-and-youth-studies-research-group/research/ijcc/project-outputs
https://womensaid.scot/project/power-up-power-down/
https://womensaid.scot/project/power-up-power-down/
https://womensaid.scot/project/power-up-power-down/
https://womensaid.scot/project/power-up-power-down/
https://womensaid.scot/project/power-up-power-down/
https://womensaid.scot/project/power-up-power-down/
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atârnând fotografii cu ele în linie de la cel mai puternic la cel mai lipsit de putere. Am 

invitat un grup să facă schimbări la panoul de poveste iar copiii ne-au dat feedback, 

venind cu multe sugestii. Grupul a fost, de asemenea, invitat să se gândească la modalități 

de a garanta că copiii sunt ascultați mai bine în instanțe. Aceștia au identificat unele 

caracteristici importante ale personajului special Super Listener (Super Ascultătorul). 

Aceasta poartă haine colorate, este amuzantă, este cineva care înțelege ce se spune, este 

cineva care poate comunica persoanelor potrivite cum se simte o persoană și acordă 

atenție. Puteți găsi toate rezultatele proiectului Power Up/Power Down al Portugaliei pe 

site-ul web UMAR’s website. 

Ana Alexandre: Mulțumim Zahrah. Începeți un nou slide, vă rog. 

 După implementarea metodologiei Power Up/Power Down, am început să formăm un alt 

grup de adulți tineri. Am invitat cinci băieți și fete tineri care avuseseră experiența 

violenței domestice în trecutul vieții lor și care avuseseră contact cu sistemul de justiție, 

fie la procesul penal sau pentru (contact) cu familia. Misiunea grupului a fost aceea de a 

deveni comisia de consiliere pentru proiectul nostru. Aceștia au fost invitați să discute, 

sprijine sau să respingă anumite acțiuni care erau implementate sau care urmează să fie 

implementate de părțile noastre interesate. Aceștia se numesc grupul de tineri experți iar 

unele dintre sugestiile lor ating următoarele.  

 Următorul slide, vă rog. Nevoia ca copiii să fie ascultați în procesele legale și totodată să 

se simtă în siguranță și confortabil. Nevoia de a avea profesioniști cu cunoștințe generale 

și profil specializat, capabili să empatizeze și să înțeleagă copiii în contextul și nivelul lor de 

dezvoltare, dându-le oportunitatea de a-și exprima opiniile. Adesea copiii nu se simt în 

siguranță, spunând că nu știu ce urmează să li se întâmple, percum și că nu înțeleg în 

totalitate informațiile care li se furnizează. În colaborare cu tinerii experți, ne-am stabilit 

sarcina de a contribui la îmbunătățirea sistemului judiciar sub o formă în care copiii și 

tinerii din contextele de violență domestică pot fi ascultați. Am început prin a avea trei 

sesiuni (in)formative. Am discutat despre multe subiecte precum drepturile omului, 

drepturile copilului, violență, putere, participare, parteneriat, cetățenie, sistem judiciar 

portughez, Rețeaua Națională de răspuns la violență domestică.   

 S-au stabilit bazele pentru cartografierea sistemului. I-am invitat pe tinerii noștri experți 

să se gândească la cum funcționează sistemul, cum lucrează diferitele instituții împreună, 

ce legături funcționează, care nu: aceștia au arătat cum avocații par să nu aibă instruire în 

violență domestică și, de asemenea, cum sistemul educațional pare să fie departe de 

familiile copiilor.  

 Între timp a apărut COVID-19 și ne-am continuat sesiunile virtual. După aceea, grupul a 

trecut la lucrul cu panoul de poveste. Au reflectat asupra importanței de a avea fiecare 

profesionist instruit în violență domestică, de a avea mărturiile copilului înregistrate 

pentru a ne reaminti în viitor, o cameră prietenoasă pentru copii unde copiii pot comunica 

cu judecătorul prin transmisii video printre altele.  

 Alt slide, vă rog. Și în final, am ajuns la personajul Super Listener. Am avut timp să 

discutăm cu grupul cine sunt personajele Super Listeners în viețile lor și care sunt 

atribuțiile acestora, iar câteva dintre atribuții au fost  – grijuliu, răbdător, cineva care 

acceptă atât părțile bune cât și cele rele de la alte persoane. Tinerii noștri experți au 

sugerat și că ar fi atât de important să avem un Super Listener, atât în școli cât și în 

https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2018/05/Super-Listener-postcard-2.pdf
https://womensaid.scot/project/power-up-power-down/
http://ijcc.umarfeminismos.org/
https://womensaid.scot/project/power-up-power-down/
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2018/05/Super-Listener-postcard-2.pdf
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2018/05/Super-Listener-postcard-2.pdf
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2018/05/Super-Listener-postcard-2.pdf
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centrele medicale. În acest mod, copiii nu vor depinde de părinți pentru a obține acest 

serviciu. De asemenea, au mai venit și cu ideea că am putea chiar să etichetăm aceste 

locuri cu caracteristicile acestea speciale, ceva de genul: “aceasta este o școală Super 

Listener”.  

 Cu privire la dificultăți și soluții, a fost dificil de implementat metodologia Power 

Up/Power Down în doar șase sesiuni. Credem că este nevoie să introducem sesiuni 

suplimentare, în special cu copiii mai întâi, pentru a se cunoaște unii cu ceilalți.  

 Sărbătorind 30 de ani de la Convenția privind Drepturile Copilului în 2020, credem că 

acest lucru a ajutat poate la implementarea unor acțiuni ale proiectului. Credem că 

această celebrare a favorizat un mediu politic benefic anume pentru ca unele dintre 

părțile noastre interesate să colaboreze.  

 Implicarea părților interesate a fost grozavă, însă traducerea acesteia într-o acțiune 

concretă și efectivă s-a dovedit a fi dificilă. Chiar și cu multe dificultăți, Forumul părților 

interesate multiple, a fost foarte activ și implicat în obiectivele proiectului, în anumite 

cazuri ducând recomandări în organizațiile lor.  

 Alt slide, vă rog. Cu privire la impactul Power Up/Power Down, și a tinerilor experți asupra 

organizațiilor și rolurilor, unii membri ai Forumului de părți interesate multiple ne-au 

arătat mult interes, au arătat o nevoie mai urgentă de a implementa unele dintre măsurile 

incluse în planul de acțiune al specialităților lor. Proiectul, de asemenea, permite 

formarea de rețele și consolidarea legăturilor între instituții – forțele de poliție, 

Securitatea Socială, Ministerul de Justiție printre altele. Am fost martori la formarea 

acestor relații, legături pe Forum. Pe lângă întâlnirea cu părțile intersate pe Forumuri, 

strategia noastră în Portugalia a fost să ne întâlnim cu ele în ședințe bilaterale. Am stat la 

dispoziția partenerilor care au arătat interes în continuarea unor pași identificați în 

planurile de acțiune. Considerăm că este o practică foarte bună deoarece în acele 

momente partenerii noștri au fost mai receptivi să se gândească unii la alții, unii la alții, și 

să își schimbe practicile. Credem că acesta este doar începutul călătoriei. Acum o să 

ascultăm unul dintre tinerii experți portughezi, apoi un procuror public din Portugalia, 

Sonia Pinela, și în final pe Secretarul de Stat pentru Cetățenie și Egalitate al Portugaliei, 

Rosa Monteiro. [avatar șters] 

Tanya Lubicz-Nawrocka: Următorul material video este în portugheză. Vă rog să folosiți traducerea în 

limba engleză dacă aveți nevoie de traducere.  

Sónia Pinela: Bună ziua! În primul rând, aș dori să încep prin a mulțumi atât organizatorilor acestui 

eveniment  cât și tuturor participanților de astăzi pentru o inițiativă atât de relevantă. De 

asemenea, aș dori să mulțumesc pentru oportunitatea de a participa în cadrul acestui 

grup, la o abordare interdisciplinară, atât de  utilă și valoroasă în promovarea unor practici 

mai bune pentru ascultarea copiilor și tinerilor. Diversitatea situațiilor care apar zilnic, ne 

provoacă să înțelegem experiențele copiilor și tinerilor care sunt victime ale violenței 

domestice – direct sau indirect- ca parte a unei realități complexe, cu propriile 

caracteristici, nascută din contextele individuale și din trăsăturile de personalitate ale 

fiecărui membru al familiei precum și din dinamicile fiecărei relații din cadrul acestei 

unități familiale. 

 În acest context, este foarte important să reținem că fiecare familie este formată dintr-un 

grup de oameni care simt și gândesc într-un mod propriu și interacționează unul cu 

https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2018/05/Super-Listener-postcard-2.pdf
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2018/05/Super-Listener-postcard-2.pdf
https://womensaid.scot/project/power-up-power-down/
https://womensaid.scot/project/power-up-power-down/
https://womensaid.scot/project/power-up-power-down/
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celălalt, fiind de acord ori împotrivă, în funcție de potriviri si antipatii, moderate de 

credințele și emoțiile lor. 

 Când un cuplu intră într-o dinamică de divorț și/sau violență, temelia familiei este 

zdruncinată iar copiii sunt direct afectați de comportamentul părinților, în special în 

situațiile in care aceștia își confundă propriile sentimente,credințe, emoții și nevoi cu cele 

ale copiilor lor. Astfel de situații duc la cazuri în care părinții își tratează copiii ca fiind doar 

o extensie a lor, nereușind să recunoască propria individualitate a copiilor și forțându-i să 

fie de partea unuia dintre ei– conștient sau inconștient, voluntar sau involuntar, astfel 

încât copiii devin arma agresiunii în cadrul divorțului. În timpul acestui process, ei uită ca 

acești copii și tineri continuă sa fie persoane cu propriile sentimente, credințe, emoții și 

dorințe, care, foarte adesea, sunt diferite față de cele ale părinților lor. 

 Ultimele studii științifice publicate pe această temă au concluzionat că situațiile de conflict 

conjugal au ca rezultat reducerea competenței parentale, ducând la situații de neglijare și 

abuz fizic sau psihologic asupra copiilor lor. De asemenea, ele dezvăluie importanța 

punerii intereselor copilului in centru. Individualitatea copilului trebuie recunoscută într-

un cadru în care vocea lui este auzită și respectată de către organele de decizie. Această 

nevoie a fost deja recunoscută pe scară largă de legislația națională și internațională, care 

au consacrat dreptul de a fi ascultat, ca un drept fundamental al omului. 

 Ar trebuie menționat că, desi este adevărat că este important ca copiii și tinerii să fie 

auziți de cei care iau decizii care îi afectează direct, este de asemenea adevărat că 

ascultarea lor ar putea duce la o experiență tulburătoare și stresantă din punct de vedere 

emotional. 

 De multe ori, sentimentele de vinovăție, frică și neliniște sunt asociate cu noțiunile de 

dragoste și loialitate pe care le trăiesc copiii și tinerii. Pe de altă parte, relatarea situațiilor 

pe care le-au trait acasă implică, general vorbind, retrăirea acestor situații și declanșarea 

unui conflict intern, din teama de a rupe legăturile de dragoste și devotament cu părinții 

lor. Această necesitate de a proteja dreptul unui copil sau tânăr de a fi ascultat, pe de o 

parte, și de a preveni revictimizarea lor cât mai mult posibil, pe de altă parte este o 

provocare zilnică în a sistemului judiciar, dezvăluind cât de important este să lucrezi ca 

parte a unei organizații mai largi și cât de important este ca  experții în psihologie să fie 

prezenți în instanțe, fapt care se confirmă tot mai mult în fiecare zi. 

 Personal vorbind, în sfera atribuțiilor mele de procuror, am încercat să reconciliez dreptul 

copiilor si al tinerilor de a fi audiați cu elementul protectiv al justiției. Îi ascult întotdeauna 

într-un spațiu în care se simt în siguranță și respectați, prezentându-mă și explicându-mi 

îndatoririle în prealabil și pun doar întrebări esențiale, necesare pentru a lua o decizie mai 

târziu, care îi va afecta direct, fără prejudecăți și fără a le judeca părinții. Din experiența 

mea de până acum, am observant cum copiii și tinerii apreciază oportunitatea de a-și 

exprima părerea precum și felul în care contribuie la clarificarea situației lor, vorbind 

despre experiențele trecute și prezente, exprimând în același timp visurile și dorințele lor 

pentru viitor. Cred că toate decizille pe care le-am luat după audierea tinerilor implicați în 

aceste procese mi-au permis sa am o imagine completă și consistentă asupra situației în 

cauză și m-au ajutat să iau decizii corecte și adecvate cazurilor respective. 

Rosa Monteiro: În primul rând aș dori să mulțumesc celor de la UMAR pentru că m-au invitat să vorbesc la 

acest seminar. Proiectul implică într-un moment foarte potrivit și un topic vital, protecția 

http://ijcc.umarfeminismos.org/
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copiilor în contextul violenței domestice. În perioada 2015-2019, peste 7.000 de copii au 

fost adăpostiți în rețelele de suport național pentru victime ale violenței domestice. Anul 

trecut, violența domestică a fost prezentă în aproape 30% din cele 43.000 de cazuri 

înregistrate de Comisia pentru Protecția Copilului. De asemenea, pandemia a crescut 

riscul de situații de violență și abuz. Guvernul portughez lucrează ferm în acest domeniu 

pe baza unei abordări integrate de-a lungul tutoror sectoarelor relevante. În ultimii doi 

ani, am implementat inițiative cu scopul direct de a îmbunătăți mecanismele și 

procedurile de intervenție, acordând atenție anume nevoilor și condițiilor copiilor care 

sunt victime. Voi numi doar câteva.  

 Anul trecut, ne-am implicat într-o lucrare fără precedent cu profesioniștii din toate 

sectoarele, inclusiv forțele de poliție, magistrați, organe de egalitate și educație, 

profesioniști din Securitatea Socială. Scopul a fost acela de a crea noi îndrumări care 

pentru prima dată au armonizat liniile de acțiune și au aliniat procedurile cu 

implementările GREVIO.  

 Aceasta a avut ca rezultat două ghiduri legate de copii. Primul, un ghid pentru o 

intervenție integrată cu copiii victime ale violenței domestice, inclusiv detecția, protecția 

și procedurile de sesizare. Deja la începutul acestui an școlar, o broșură a circulat prin 

toate școlile cerându-le să fie vigilenți să protejeze și să aplice acest ghid. Am mai 

conceput și standarde pentru programele de intervenție primară și proiecte privind 

violența asupra femeii și violența domestică. Câteva ONG-uri, inclusiv UMAR, au contribuit 

la acest ghid. Am conceput un plan de instructaj la comun pe tema violenței domestice, 

care armonizează conceptele cu conținutul instructajului. Intervenția cu copiii este 

abordată anume în acest plan pe baza noului ghid. Pe de altă parte, avem linii de finanțare 

pentru a sprijini proiectele de prevenție la nivel primar și secundar. Cinci proiecte au fost 

aprobate cu peste 300.000€. Foarte curând, vom lansa sprijinul financiar pentru 

recrutarea de psihologi care să lucreze cu copiii în serviciile de sprijin pentru violența 

domestică pentru a trata trauma și impactul ei.  

 În final, câteva note despre domeniul justiției. Serviciul de Procuratură Publică a emis anul 

trecut o directivă privind violența domestică, ce armonizează practicile și procedurile în 

domeniile de investigație penală și ediție digitală pentru familie și copii. Iar Parlamentul 

recent aprobat o schimbare în Codul de Procedură Civilă privind exercitarea răspunderii 

părintești. Foarte important, garantează că în orice decizie judecătorească legată de 

persoanele care locuiesc cu copilul, inclusiv în cazurile de violență domestică, interesul 

superior al copilului este întotdeauna principiul hotărâtor. Facem tot ce putem pentru a 

garanta că copiii sunt recunoscuți ca victime directe și că acțiunile noastre colective 

răspund nevoilor lor. Deci, vă mulțumim pentru munca desfășurată. 

Kay Tisdall: Salutare, și mulțumim într-adevăr echipei portugheze pentru că ați creat acea combinație 

de la factorii de decizie cu care lucrați la tinerii care fac prezentarea.  

 Deci cu asta, vom trece la Scoția. În curând voi preda legătura lui Susie Dalton. Vă 

reamintesc că puteți găsi biografia ei pe pagina de web a webinarului. Și ea va aduce în 

discuție lucrarea pe care Yello!, grupul de tineri experți, a desfășurat-o pentru 

influențarea foarte semnificativă a legislației privind familia care a intrat în vigoare în 

Scoția. Deci, Susie, ai legătura.  

http://ijcc.umarfeminismos.org/
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
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Susie Dalton: Mulțumesc foarte mult. Salutare tuturor. Numele meu este Suzie Dalton. Sunt 

Funcționarul responsabil de Politicile pentru Copii și Tineri din cadrul organizației Scottish 

Women’s Aid (Ajutorul Femeilor Scoțiene). Cred că pe agendă sunt trecută să fac o 

prezentare a impactului pe care l-a avut  Yello! în Scoția și cred că dacă ar fi să trec prin tot 

impactul pe care l-a avut Yello! în Scoția în acești ultimi doi ani, probabil că aș fi aici ore în 

șir.  

 Deci ca să profit la maxim de cele 10-15 minute, voi discuta despre lucrarea asupra actului 

legislativ care s-a aprobat anul acesta și se numește Legea [din 2020] privind Copiii 

(Scoția).  Și vor fi mai multe care vor apărea în camerele de discuții despre participarea 

politicii pentru cei care s-au înscris la asta. Dar am să vă prezint doar pe scurt munca lor, 

în special în acest act legislativ. 

 Deci Legea a fost un act legislativ de reper care prevedea transformarea experiențelor 

copiilor și tinerilor în instanțele civile, furniza protecție suplimentară supraviețuitorilor de 

abuz domestic și în instanțele pentru familie. Iar munca desfășurată pentru această Lege 

în privința reprezentării în ultimul an aproximativ, de când a fost introdusă în Parlament, a 

fost un efort masiv depus la comun în toată Scoția de către mai mulți parteneri diferiți 

care s-au alăturat, dintre care mulți sunt la webinar chiar acum. Dar Yello! a avut un rol 

foarte foarte esențial în aprobarea Legii sau Propunerii Legii de la etapa în care era atunci 

când a fost introdusă în Parlament în septembrie anul trecut, și până la Legea pe care o 

avem acum, chiar s-a transformat în acea perioadă de timp. Grupul a jucat un rol foarte 

esențial în asta. 

 La Scottish Women’s Aid, o agenție de caritate națională pentru cazurile de abuz 

domestic, lucrăm foarte mult cu femei și copii, folosind serviciile noastre pentru a informa 

munca de politică pe care o desfășurăm. Însă faptul că am avut acest grup de tineri 

experiți dedicați care s-au putut implica și lucra la asta de la ... propunerea în Parlament 

până la aprobare a fost o oportunitate unică. Deci pe tot parcursul. Așa că am să trec 

puțin și să vă spun ce au făcut ... despre ce au făcut mai exact în privința lucrării 

desfășurate pentru Propunere și impactul pe care l-a avut.  

 Deci mergeți la următorul slide, vă rog. Ar fi grozav. Vă mulțumesc. Deci cu privire la cum 

am făcut asta sau mai exact... cum a fost implicat Yello!. 

 Cam acum un an sau puțin peste un an, m-am întâlnit cu grupul Yello! pentru prima dată 

și cu asistenții lor sociali extraordinari pe care îi avem în legătură cu noi astăzi, și am 

început să discutăm despre această Lege sau propunere cum era la vremea aceea. Și, așa 

cum am spus, a fost un act legislativ enorm. Au fost foarte multe teme de acoperit și 

multe în care să ne implicăm, dar ne-am întâlnit și am început să discutăm tot ce era 

acolo. Și am început să ascultăm grupul Yello!, să îi ascultăm pe tinerii experți, ce au 

considerat ei că era bun în Propunere, și ce considerau că nu era bun în Propunere și ce 

considerau că lipsește. 

 Deci am început … am discutat despre asta. Am început să scoatem aceste recomandări, și 

a trecut puțin mai mult de un an când am mers la Parlament pentru prima dată ca să ne 

întâlnim cu persoana care a depus Propunerea în fața Parlamentului, deci Ministrul 

Siguranței Comunitare, Ash Denham. Yello! au decis pentru că era ziua de dinaintea 

sărbătorii de Halloween anul trecut și au decis că se vor îmbrăca în fantome pentru a 

reprezenta cât de invizibili se simt tinerii în sistemul de justiție și au prezentat ne dați ori 

https://womensaid.scot/
https://womensaid.scot/
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
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nu ne dați la Propunerea adusă doamnei Ministru pentru a arăta într-un fel ce credeau ei 

că este pozitiv și ce credeau că trebuie îmbunătățit la Propunere. Vom trece prin acele arii 

prioritare imediat.  

 Deci când s-au întâlnit cu doamna Ministrul, i-au precizat acele puncte și au auzit 

răspunsul ei și au început această conversație cu ea. Apoi au depus propria lor probă 

scrisă la Comisia de Justiție, grupul de miniștri parlamentari scoțieni care examinau acea 

propunere. Și au pus pe foaie laolaltă toate aceste puncte pe care le aveau în această 

probă scrisă. Aceasta a fost separat de proba scrisă depusă de Scottish Women’s Aid. 

Aceasta a fost depunerea exclusivă a grupului Yello! deși, bineînțeles, recomandările celor 

de la Yello! au influențat și informat și lucrarea noastră foarte mult. 

 Și după ce această probă scrisă a fost depusă, Yello! au fost invitați apoi în audiere în 

persoană în Parlamentul scoțian la Comisia de Justiție. Asta a avut loc în februarie anul 

acesta. A fost primul grup de tineri invitați în audiere, ceea ce a fost un lucru mare. Inițial, 

Parlamentul scoțian a fost destul de reținut, fiind îngrijorat de siguranța lor. Și, din fericire, 

au decis că vor vorbi cu tinerii direct. Deci a fost un lucru enorm pentru Yello! să ajungă în 

această sesiune privată și să vorbească direct cu miniștri parlamentari scoțieni care 

examinau propunerea.  

 Evident că s-au întâmplat multe din februarie anul acesta și până în ziua de azi. Deci 

lucrurile s-au schimbat puțin în ceea ce privește modul în care poate fi Yello! …  cum ar 

putea continua la această Propunere însă au continuat să lucreze pe tot parcursul. Deci 

am mutat totul online, ca mai toate celelalte, iar ei au continuat să informeze lucrarea 

organizației Scottish Women’s Aid pe această temă. Am păstrat acel dialog deschis. Și de-a 

lungul progresului Propunerii prin Parlament, miniștrii au făcut constant referire la 

mărturia pe care au auzit-o din partea celor de la Yello! cu privire la proba pe care au 

depus-o și în scris.  

 Mergeți pe slide-ul următor și vă voi spune puțin mai multe despre domeniile prioritare. 

Deci, din nou, este doar o mică imagine a lucrurilor pe care Yello! le-au abordat ca 

domenii prioritare în Propunere. A fost mai mult de atât și chiar vă recomand să vă uitați 

peste câteva din probele lor scrise încât să aveți o imagine a lucrurilor asupra cărora s-au 

concentrat din cele mai incipiente faze. Au mai avut loc și dezvoltări și progrese reale ale 

acestor probleme pe parcursul călătoriei Propunerii prin Parlament, însă acestea sunt 

doar câteva din domeniile tangibile pe care le vom discuta astăzi aici. Deci Yello! a spus 

foarte, foarte clar că participarea trebuia îmbunătățită în ceea ce privește Propunerea 

care ajunsese la Parlament inițial. Nu exista suficientă protecție în ea care să asigure că 

toți copiii de toate vârstele, toate abilitățile puteau să își exprime părerile iar acele păreri 

să fie auzite în fiecare etapă a procesului. Grupul Yello! au insistat că trebuia îmbunătățită. 

Au mai observat și că nu exista nimic în Propunere care să susțintă protejarea 

confidențialității copiilor. Nu exista nimic care să le protejeze ... dacă aceste păreri vor fi 

auzite și consimțământul lor la ascultarea acelor păreri. Au mai ridicat problema faptului 

că nu exista nimic în Propunere în privința reprezentării sau sprijinului pentru ... pentru ei 

în timpul experienței în instanță care trebuie îmbunătățită pentru alți copii și oameni în 

instanțele civile. Și s-au mai concentrat și asupra centrelor de contact care știu că 

reprezintă o problemă în toate organizațiile partenere în toată lumea. Când vine vorba de 

contactul cu copilul, au lărgit practic unele considerente legate de centrele de contact, 

concentrându-se atât pe scenarii unde [copiii] nu sunt în siguranță în ele, dar și pe faptul 
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că multe dintre centrele de contact nu sunt distractive sau plăcute pentru copii și tineri, și 

cu toate acestea, li se ordonă să stea acolo cu orele săptămânal de obicei. Deci s-au legat 

chiar și de asta. Au mai identificat, de asemenea, că nu există nimic în Propunere despre 

sistemul de reclamații sau un sistem de feedback pentru tineri încât să ridice și ei 

probleme. Deci au fost niște arii foarte foarte importante cu care au mers când au fost în 

audiere. 

 Deci dacă mergeți pe slide-ul următor vom vedea unde unele dintre aceste recomandări 

chiar au avut un rol în dezvoltarea Propunerii și a Legii pe care o avem acum. Deci de-a 

lungul trecerii propunerii prin Parlament, din fericire, am văzut multe îmbunătățiri în ceea 

ce privește participarea copiilor. Deci multe, iar Propunerea a devenit mult mai puternică 

pentru copiii de toate vârstele și stadiile [de dezvoltare] fiind capabili să își exprime 

părerile iar acele păreri să fie auzite.  

 Există și o mai bună protecție a confidențialității. A fost ceva ce s-a introdus, de 

asemenea, în Propunere, grație muncii întregi desfășurate de Children 1st în privința 

acestor probleme. Aceștia, de la grupul … Yello! au arătat că nu sunt întrebați în nicio 

etapă sau nu li se spune în nicio etapă cum vor fi folosite informațiile lor. Iar acum vedem 

o mare, mare îmbunătățire în Propunere unde părerile copilului sunt obținute când vine 

vorba de informațiile distribuite și li se dau mai multe informații despre unde ar putea 

ajunge unele dintre informațiile lor, și cele pe care le dau instanței, într-o manieră în care 

nu li s-a mai spus înainte. De asemenea, s-a inclus și un sistem de reprezentare într-una 

din dispozițiile Propunerii, este ceva masiv în ceea ce privește însemnătatea pentru copiii 

și tinerii din instanțele civile. Vor avea acum acces la lucrători reprezentanți ca un fel de 

standard. 

 Și ne mai uităm și la alte lucrări care vor urma în implementarea acestei propuneri în 

privința legislației secundare privind centrele de contact și persoanele care raportează 

bunăstarea copilului. Și știm că recomandărilor făcute de Yello! pe aceste teme vor fi 

foarte mult încorporate în viitor deoarece am auzit de multe ori miniștrii parlamentari 

scoțieni vorbind despre impactul pe care l-a avut mărturia lor în aceste domenii asupra 

înțelegerii mai bine a acestor probleme. Deci așteptăm cu nerăbdare să vedem cum 

recomandările lor vor influența și legislația secundară. În acest sens, aș vrea să 

împărtășesc cu voi un material video al unuia dintre miniștrii parlamentari scoțieni din 

Comisia de Justiție, liderul adjunct, Rona Mackay. Despre dezbaterea din etapa 3 a 

Propunerii, vorbind despre impactul pe care l-a avut Yello!. Sesiunea de mărturii pe care a 

dat-o Yello!, impactul pe care l-a avut asupra ei, în special în jurul problemei centrelor de 

contact. Deci vă voi transmite materialul ca să îl puteți auzi.  

Video clip din partea Ronei Mackay, Ministru Parlamentar Scoțian 

Rona Mackay: Sunt, de asemenea, încântată de reglementarea centrelor de contact. Una din părțile 

memorabile ale traseului de aducere a propunerii în etapa 3 a fost mărturia pe care a 

auzit-o comisia în privat de la tinerii din grupul Yello!, un grup expert care informează 

proiectul îmbunătățirea justiției în contactul cu copilul. Au avut experiențe în care li s-a 

dat ordin să se prezinte la astfel de centre iar declarațiile lor au fost marcante și 

emoționante. Rând pe rând, am auzit experiențele traumatizante și nefericite de contact 

dispus de instanță în care tinerii s-au simțit neputincioși în a-și exprima ceea ce voiau cu 

adevărat. Am fost copleșită de curajul lor de a-și spune poveștile într-o cameră plină de 

https://www.children1st.org.uk/
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
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adulți. Au ajutat la modelarea propunerii încât generațiile viitoare să nu fie nevoite să 

îndure experiența lor. 

Susie Dalton: Sper că puteți auzi. Cred că a fost un feedback în microfon că nu puteți auzi, atunci vă pot 

trimite link-ul. Îl voi pune în căsuța de dialog imediat. Cred că auzind-o pe Rona direct, clar 

arată impactul pe care Yello! l-a avut pe parcurs asupra recomandărilor … a fost foarte 

informată pentru această Propunere și conversațiile avute despre cum să se desfășoare 

această propunere. Dar auzindu-le de la acești tineri a făcut o diferență foarte, foarte 

mare.  

 Deci doar să fac un rezumat, și din nou, realizez că este o trecere rapidă prin lucrarea lor 

pentru această Propunere. Deci dacă aveți întrebări, vă rog să veniți și să vorbiți cu mine. 

Dar în privința rezumatului unui proiect la care ne uitam în viitor până acum. Evident, 

proiectul IJCC se apropie de final. Dar lucrarea celor de la Yello! va merge departe, mult 

dincolo de acești doi ani. Acum studiem implementarea Legii privind Copiii (Scoția) deci o 

mulțume de lucrări vor avea loc în următoarele șase luni. Însă ne așteptăm ca 

implementarea tuturor dispozițiilor să aibă loc în următorii ani. Vom continua să susținem 

recomandările și părerile grupului Yello! în privința aceasta. De asemenea, după cum 

mulți dintre voi știți, Scoția s-a angajat să încorporeze CNUDC în legea privind violența 

domestică lucru care are loc în momentul de față.  

 Unul din aspectele pe care Yello! le-a ridicat ca domeniu prioritar, care din păcate nu a 

fost inclus în final ... sau în Lege în sine, a fost acest tip de sistem de reparare, un fel de 

sistem de reclamații. Au avut loc câteva conversații foarte, foarte bune pe acest subiect în 

baza recomandărilor grupului Yello! în etapele mai târzii ale dezbaterii, însă nu au fost 

incluse în Lege. Cu toate acestea, lucrăm să încorporăm CDC ca o oportunitate de a 

îngloba unele drepturi în lege. Deci, din nou, ducând mai departe recomandările grupului 

Yello! dincolo de acest act legislativ anume, cred că foarte mult în conformitate cu tema 

acestui întreg webinar, participarea nu este un proiect, ci este un drept. Această întreagă 

experiență de implicare a celor de la Yello! în Propunere de la primele etape și ajungând 

să vorbească direct cu Parlamentul chiar exemplifică importanța celor întâmplate, fiind 

această legătură directă dintre copiii și tinerii cu experiențe trăite și cei care au cea mai 

mare putere. Și chiar am văzut transformarea pe care a produs-o miniștrilor Parlamentului 

scoțian care i-au ascultat. Ne-a transformat și pe noi ca organizație, și cred foarte mult că 

acea tradiție va continua în ceea ce privește participarea grupului Yello! ca exemplu în 

care activitatea lor a fost un real succes în perfecționarea propunerii și făcând-o pe cât se 

poate de efectivă atingîndu-și scopurile de a crește participarea copiilor și protejarea 

copiilor de abuz domestic, făcând asta cât mai efectivă cu putință. Și vreau să mai spun că 

niciuna din aceste lucrări nu ar fi putut avea loc fără sprijinul extraordinar al asistenților 

sociali ai grupului Yello!’s care au fost acolo pe tot parcursul. Suntem norocoși să avem 

astfel de asistenți dedicați ... sunt pur și simplu niște asistenți sociali extraordinari care au 

fost acolo mai presus și dincolo de orice. Și când a trebuit să ne mutăm online, au reușit să 

păstreze totul constant și să ofere suport constant pe tot parcursul. Le mulțumim. Și 

mulțumim foarte mult Yello! pentru munca voastră pentru un asemenea act legislativ 

incredibil. Și, așa cum a spus Rona, cred că ... munca lor a transformat experiențele multor 

copii și tineri care vor urma. Deci ca să închei, voi preda legătura înapoi organizatorilor 

pentru a distribui încă una din animații, avatarul unuia dintre tineri … 

[avatar șters] 

https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
https://www.ed.ac.uk/education/rke/centres-groups/childhood-and-youth-studies-research-group/research/ijcc/project-outputs
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
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Kay Tisdall: Mulțumim pentru acel clip remarcabil despre cum să faci o diferență. Cred că câțiva dintre 

noi pe fir am fost foarte implicați în Propunerea pentru Legea privind Copiii (Scoția), și ce 

s-a făcut a fost extraordinar. Susie, mulțumim! O prezentare minunată. 

 Curând vă vom invita să vorbiți, discutați și să învățați în grupuri. Deci metoda Zoom. 

Curând veți fi scoși de aici pentru a obține șansa de a discuta problemele până acum.  

Majoritatea dintre voi sper că sunteți într-un grup pentru că v-ați înregistrat pentru 

eveniment. Și dacă există probleme, stați în camera principală sau reveniți la camera 

principală, dacă înțelegeți. Unul din grupuri urmează să stea în camera principală pentru 

că avem atât de multe numere de aranjat, nu-i așa? Vă rog să adaptați discuțiile pentru 

voi. Unele dintre ele sunt destul de largi. Așa că vom încuraja oamenii să utilizeze funcția 

"ridică mâna" pe care o avem pe Zoom. Grupurile de discuție nu vor fi înregistrate. Vă 

încurajez să respectați confidențialitatea, în Regatul Unit se cheamă regulile Chatham 

House. Puteți face trimitere la comentarii dar nu și la indivizii sau organizațiile care le-au 

făcut. Și cred că veți fi aduși înapoi după 30 de minute, de unde vom trece la sesiunea 

finală a webinarului. Sper că veți avea discuții fantastice și vorbim curând.  

Tanya Lubicz-Nawrocka: Ai legătura, Marsha. 

Marsha Scott: Deci probabil că aș vrea să anulez materialul meu video. Așa! Voi începe materialul video 

din nou, bun, începem. Iată! Okay. Deci voi vorbi pe scurt, ceea ce e mereu o provocare 

pentru mine, despre faptul că este important să nu pierdem din vedere drepturile copiilor 

când desfășurați lucrări pentru drepturile femeilor. Și să nu pierdeți din vedere drepturile 

femeilor când lucrați la drepturile copiilor. În calitate de Director Executiv al organizației 

Scottish Women's Aid, o organizație atât pentru drepturile copiilor cât și pentru drepturile 

femeilor, pot vorbi despre cât de dificil poate fi acest lucru uneori. Însă impactul, 

rezultatul unui lucru bine făcut – și nu mereu îl nimerim – dar lucrul bine făcut este 

extraordinar, atât în lucrările desfășurate pentru dezvoltarea unor servicii bune, dar și mai 

important pentru acest mediu în arenele politice unde cu toții lucrăm din greu să le 

îmbunătățim.  

 Următorul slide. Deci ca să stabilesc rapid cadrul pentru ce urmează să spun. Este 

important să înțelegeți, cadrul politic în Scoția, aproape toate politicile privind abuzul 

domestic, politicile privind violența asupra femeilor sunt dezvoltate în Scoția. De 20 de ani 

chiar a existat o înțelegere a abuzului domestic pe bază de gen. Iar asta ne dă un avantaj 

real în sensul că deja există un angajament politic față de faptul că înțelegem foarte bine 

că dacă nu poți înțelege și realiza și îngloba cunoștințele privind impactul genului asupra 

modului în care se desfășoară instanțele, asupra modului în care are loc abuzul domestic, 

asupra modului în care femeile probabil trebuie să solicite ajutor, impactul asupra 

copiilor, impactul contactului cu copiii asupra copiilor, dacă nu poți înțelege cum 

funcționează genul în toate aceste sisteme, nu vei putea concepe politici bune sau servicii 

bune. Și de când eu, știți, pricipiul meu feminist preferat este acela că trebuie să presupui 

că în majoritatea timpului, majoritatea dintre noi vrem același lucru. Trebuie doar să 

găsim o cale de a ajunge acolo împreună. Deci în Scoția, din aproximativ 1999-2000, 

inegalitatea femeilor a fost definită ca fiind cauza și consecințele violenței asupra femeii și 

a abuzului domestic. Și am ajuns să înțelegem că drepturile umane ale copilului, ca și ale 

mamelor lor, nu pot fi realizate în aceste sisteme patriarhale de secole unde copiii sunt 

tratați ca pe o proprietate iar mamele sunt văzute doar ca niște servitoare care să se 

asigure că proprietatea este acolo unde trebuie să fie, mai degrabă decât să se înțeleagă 

https://womensaid.scot/
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că atât mamele cât și copiii au drepturi umane în legea internațională și în legea națională. 

Următorul slide.  

 Și totuși, ce înseamnă asta? Deci am avut asta în politică de ani de zile însă nu s-a reflectat 

nimic în conceperea și livrarea de servicii sau de procese pentru familie, sau în orice arii 

care sunt atât de importante pentru protejarea drepturilor copiilor și femeilor. Și credem 

că cea mai bună cale de a descrie este aceea că dacă realizezi toate drepturile tale umane, 

probabil nu vei ... nu neapărat vei ajunge bogată sau renumită. Nu vei avea o mulțime de 

lucruri însă trebuie să existe acest spațiu din viața ta pe care îl numim ... pe care îl numim 

‘spațiu de acțiune’. Și că cineva care își poate realiza drepturile umane, poate avea tot 

acest spațiu unde poate lua decizii cu privire la viețile lui că s-a născut cu dreptul la ele, 

da? Acum problema cu acest spațiu, acest spațiu de acțiune aici, este că nu e nicio femeie 

în el și nu există niciun copil în el. Și există o grămadă de bărbați care nu sunt în acest 

spațiu de acțiune. Însă prima realizare pe care o avem este că neavând tot acest spațiu de 

acțiune afectează abilitatea noastră de a ne împotrivi violenței și abilității infractorilor de 

a abuza.  

 Deci următorul slide. Deci realitatea este că pentru toate femeile și toți copiii care trăiesc 

în sisteme patriarhale, avem spații de acțiune constrânse. Următorul slide. Și începem așa. 

Dar apoi când adaugi abuzul domestic, este un set extraordinar de constrângeri care ne 

limitează alegerile - cu cine mergem, pe cine vedem, cu cine vorbim, cu ce ne îmbrăcăm, 

dacă ne putem face temele sau dacă ne putem face temele dacă ești la școală, dacă 

putem participa în totalitate la proiectele comunitare și în școală, la biserică, în toate 

elementele vieții copilului și ale adultului care ar trebui să ne fie disponibile. 

 Următorul slide. Deci când ai un spațiu de acțiune constrâns, asta înseamnă că ai niște 

întrebări la care trebuie să găsești rezolvare, problemele pe care trebuie să le rezolvi, 

răspunsurile la greutățile zilnice ale vieții sunt foarte diferite. Și ai o listă mult mai limitată 

de opțiuni. Deci dacă vă gândiți prin ce trebuie să treacă copiii și femeile când se opun 

abuzului domestic, atunci unele dintre lucruri sunt lucruri din viața de zi cu zi, precum un 

loc sigur de trai, să poată avea un venit independent și să pună mâncare pe masă, cum va 

obține un avocat dacă merge la poliție, va ... putea obține un ordin de protecție, va trebui 

să meargă într-un refugiu, va trebui să rămână fără adăpost, cum va continua să lucreze în 

afara locuinței dacă desfășoară muncă plătită, cum va putea obține îngrijire sigură pentru 

copil, ar putea fi deportată dacă nu are un statut sigur de imigrant, va trebui să lase totul 

în urmă? Iar copiii ne-au spus asta de nenumărate ori, dar animalele lor de companie? Își 

vor putea aduce animalele de companie? Și, de asemenea, cum își vor putea proteja 

animalele de companie deoarece amenințările la adresa animalelor de companie este o 

unealtă și o tactică obișnuită a abuzatorului în contextul abuzului domestic. Următorul 

slide.  

 Deci inegalitatea duce la constrângeri ale spațiilor de acțiune ale copiilor și femeilor. Și 

este sărăcia puterii, a venitului, o adevărată sărăcie a venitului și siguranței, și ... ceea ce 

ne duce la fundația absolută a acestui proiect, următorul slide, care este aceea că, 

următorul slide, următorul slide, vă rog, mulțumesc, viețile copiilor și femeilor sunt 

intrinsec interconectate. Datorită naturii de gen a familiilor și stilului de creștere și îngrijire 

și a calității de mamă și a copilăriei, indiferent de ideea sau părerea tradițională privind 

drepturile copilului, nu putem livra aceste drepturi fără să înțelegem că dacă afectăm 

viețile copiilor, vom afecta viețile mamelor. Și dacă afectăm viețile mamelor, vom afecta 
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viețile copiilor. Și câteodată putem face bine ambilor. Câteodată putem dăuna 

amândurora. Nu este atât de neobișnuit, din păcate. Câteodată ajutăm pe unul dar nu și 

pe celălalt. Însă partea cea mai esențială și findamentală pe care trebuie să o înțelegem 

este că nu poți concepe politici bune pentru copii și nu poți face politici bune privind 

abuzul domestic, dacă nu înțelegi despre această conexiune dintre femei și copii și cel mai 

bun sens … unele dintre cele mai bune sensuri, bine intenționate lucrări din lumea politică 

pe care le-am văzut de-a lungul mai multor națiuni au eșuat mizerabil deoarece nu au luat 

în considerare aceste experiențe interconectate ale femeilor și copiilor.  

 Okay, următorul slide. Impactul a fost văzut pentru noi prin mai multe propuneri. Ca de 

exemplu, am ... vă voi vorbi despre politicile privind buna practică. Nu voi menționa lista 

lungă a celor proaste. Dar, de exemplu, în Scoția avem un Plan de acțiune privind Sărăcia 

Copilului care are o secțiune întreagă în el despre lucrul cu familiile acolo unde există abuz 

domestic și cum să ai o strategie de ajutorare a acelor familii să iasă din sărăcie. Și asta 

deoarece a existat o bună legătură politică între organizațiile pentru femei și organizațiile 

pentru copii în dezvoltarea acelor planuri de acțiune. Și ceea ce am spus foarte clar a fost 

că nu poți rezolva problema sărăciei copiilor până nu rezolvi problema sărăciei femeilor. În 

jur de 95% din familii, gospodării cu un singur părinte sau cu ajutor social, în Regatul Unit, 

sunt conduse de femei singure ... părinte singur, mame singure. Deci trebuie să înțelegi 

neapărat cum afectează asta sărăcia copilului, cum afectează, de exemplu, vedem 

elemente ale planurilor de sănătate pentru femei că se dezvoltă în Scoția. Asta va arăta cu 

siguranță sănătatea femeilor și sănătatea copiilor în gospodării, acolo unde sunt copii, 

acestea sunt absolut corelate. Și toată ... în aproape orice arie politică fie că e politică 

pentru copii sau politică pentru femei, va trebui să vezi o realizare și folosire a acestui 

concept. Și voi spune, voi termina acum, dar voi spune că am făcut-o deoarece am început 

să lucrăm împreună cu organizațiile pentru copii la organizația Scottish Women's Aid, 

când am realizat că interesele noastre erau aceleași, numai că înțelegeam diferit. Și aș 

spune că am ajuns departe. Și cred că înțelegem realizarea drepturilor copiilor mult mai 

bine decât o înțelegeam acum cinci sau zece ani în urmă și invers. Și nici nu am cuvinte să 

vă spun cât de remarcabilă a fost această alianță și continuă să fie. Vă stau la dispoziție cu 

răspunsuri la alte întrebări pe care le-ați putea avea. Doar să îmi trimiteți un email. Cred 

că asta am fost eu. 

Tanya Lubicz-Nawrocka: Grozav, mulțumim Marsha. Avem ultimul material video avatar aici.  

 [Avatar șters] 

Kay Tisdall: Și vă mulțumim mult. Păi, să aducem lucrurile către final. Mii de mulțumiri încă o dată 

pentru tinerii de acolo și pentru Marsha că a stimulat discuțiile. Puteți vedea asta pe chat. 

Vor fi mai multe din partea proiectului dacă sunteți interesați. O gamă întreagă de 

podcast-uri video, truse de instrumente urmează să apară. Vom distribui link-urile cu voi 

la momentul potrivit, precum și înregistrarea. Așa cum am spus la început, va dura puțin 

până vom trimite înregistrarea. Acum e momentul să mulțumesc tuturor de la tinerii care 

au fost dispuși să împărtășească opiniile lor prin acele avataruri extraordinare până la cei 

care au organizat webinar-ul. Și n-o să vă vină să credeți WhatsApp-ul din spatele acestuia 

toată lumea încercând să facă lucrurile să meargă. Răbdarea voastră pentru a vă uita la 

materialele video și discuțiile de grup. Sper că le-ați găsit interesante din punct de vedere 

tehnologic, dar și în ceea ce privește conținutul și, bineînțeles, prezentatorii. Transmitem 

mii de mulțumiri tuturor precum și participanților care au fost cu noi. La final cu vreo două 

https://womensaid.scot/
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lucruri. Sugerez că webinar-ul ne-a arătat ce este un subiect cheie. În calitate de persoană 

pentru drepturile umane ale copilului, eu însămi văd această arie ca un test decisiv în 

multe modalități pentru societățile noastre și probabil, în special cu COVID-19, care așa 

cum știm, probabil accentuează inegalitățile și problemele, și ridică altele noi, așa cum se 

întâmplă adesea. Vă sugerez că tinerii pe care i-am auzit astăzi ne arată calea către 

schimbările care vor face niște diferențe reale pentru ei și familiile lor în domeniul 

controversat al legii privind familia și contactul cu copilul.  
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Despre IJCC 
Îmbunătățirea Justiției în Contactul cu Copilul (IJCC) 

are ca scop îmbunătățirea participării copiilor și 

tinerilor în luarea de decizii privind contactul cu 

copilul în familiile afectate de violență domestică.  

 

 Prin ‘contactul cu copilul‘ ne referim la 

comunicarea (prin apeluri telefonice sau petrecând 

timp) dintre un copil și părintele cu care nu 

locuiește în mod regulat.  

 Prin ‘participare’ ne referim la drepturile copiilor 

în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind 

Drepturile Copiilor (CNUDC). Copiii au o serie de 

drepturi de participare, inclusiv dreptul de a-și 

exprima părerile liber în probleme care îi 

afecetază, iar acele păreri să fie luate în serios.  

 

Îmbunătățirea Justiției în Contactul cu Copilul este 

un proiect care se desfășoară în cinci țări europene 

(Bulgaria, Cipru, Portugalia, România și Scoția) în 

perioada noiembrie 2018 - ianuarie 2021. Fiecare 

țară explorează modele pentru copii și tineri de a 

participa, și lucrează cu părțile interesate pentru 

eliminarea barierelor și îmbunătățirea 

mecanismelor care sprijină participarea copiilor și 

tinerilor.  

 

 Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul nostru 

web. 

Tinerii noștri Consilieri  
 Îmbunătățirea Justiției în 

Contactul cu Copilul este 

informat de un grup de 

tineri experiți care se 

numește Yello!, și care au 

experiență anterioară de 

participare. Tinerii au vârste cuprinse între 12 și 18 

ani și au trăit experiențe de violență domestică. 

SPRIJIN 
Dacă sunteți în căutare de sfaturi sau informații 

despre violența domestică, există ajutor disponibil. 

Femeile împotriva Violenței Europa are informații 

despre servicii specializate în toată Europa la 

www.wave-network.org/find-help 

Finanțare  

Acest document este 

finanțat de Programul 

Drepturi, Egalitate și 

Cetățenie al Uniunii 

Europene (2014-

2020).  

 

Conținutul reprezintă doar opiniile autorului, 

autorul fiind singurul responsabil. Comisia 

Europeană nu își asumă nicio responsabilitate 

pentru utilizarea informațiilor cuprinse.  

 

 

 

Dacă aveți nevoie de acest document într-un format alternativ, precum format cu scrisul mare sau cu un fond 
colorant, vă rugăm să o contactați pe Grace Kong la Grace.Kong@ed.ac.uk sau să sunați la +44 (0)131 651 6459 [* 
Vă rugăm să rețineți că lucrează de acasă în perioada de stare de urgență din Regatul Unit în momentul de față și 

nu va putea prelua apeluri de la birou.] 

www.ed.ac.uk/education/ijcc 

 

http://www.wave-network.org/find-help
http://www.ed.ac.uk/education/ijcc

