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Îmbunătățirea Justiției în Contactul cu Copilul este un Proiect finanțat de Programul Drepturi, 
Egalitate și Cetățenie (2014-2020) al Uniunii Europene. 

Seminar IJCC  

O Strategie de Transformare a Sistemelor de Contact cu Copilul: 

Îmbunătățirea Justiției în Contactul cu Copilul 

9 noiembrie 2020 • 10:00-12:00 GMT 

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 “O strategie de transformare a sistemelor de 
contact cu copilul: Îmbunătățirea Justiției în Contactul cu Copii” din 9 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.  

Marsha Scott: Salutare tuturor. Numele meu este Marsha Scott. Sunt Directorul Executiv al organizației 
Scottish Women's Aid (Ajutorul Femeilor Scoțiene) și sunt enorm de mândră să vorbesc despre 
acest proiect și să împărtășesc câteva din cele învățate de noi despre schimbările de sistem și 
contactul cu copilul în contextul abuzului domestic. Există mai multe lucruri. Există niște 
probleme cu Zoom pe care vreau să le menționez înainte să uit. Așa că vreau să mă uit rapid 
peste acest slide și toată lumea vă rog să fiți atenți, mai ales la dezactivarea sunetului, doar 
pentru că ne așteptăm să avem peste 50 de oameni la seminar iar asta ne ajută să gestionăm 
problema zgomotului. Avem două femei extraordinare care sunt pe fundal și care vor ajuta dacă 
aveți probleme tehnice. Așa că scrieți ceva în căsuța de chat și cineva vă va ajuta. 

 Vă voi reaminti că se înregistrează, iar înregistrarea va fi distribuită mai târziu după seminar 
tuturor care au participat. Distribuim mai târziu deoarece trebuie să scoatem materialele video 
cu tinerii experți. Deși folosesc avataruri, suntem în totalitate angajați să protejăm siguranța și 
confidențialitatea lor pe tot parcursul. Așa că le vom scoate din înregistrare înainte să o 
trimitem. Și dacă tot suntem aici, mulțumesc că mi-ați amintit. Vă rog să nu faceți capturi de 
ecran cu niciunul din avatarurile tinerilor exterți. Veți înțelege la ce mă refer dacă nu le-ați văzut 
încă sau nu ați trimis tweet-uri despre ei deoarece sunt foarte interesați iar noi avem un 
contract cu ei prin care protejarea identităților lor este prioritatea noastră. Deci cred că trebuie 
și să subliniez și că dacă sunteți pe Twitter, simțiți-vă liberi să trimiteți tweet-uri despre orice 
orice altceva deoarece credem că este foarte important să transmitem mesajul despre acest 
proiect. De asemenea, către organizatorii de aici, dacă puteți să monitorizați când ni se alătură 
deoarece vreau să fac o mare strigare către Secretarul de Cabinet pentru Justiție care ni se 
alătură din Scoția. Bănuiesc că este important să menționez că Guvernul scoțian este partenerul 
nostru public în acest proiect. Fiecare țară trebuie să aibă un partener public. Suntem chiar 
foarte încântați că Guvernul scoțian este partenerul nostru. Deci suntem azi împreună cu Humza 
Yousaf care este Secretarul nostru de Cabinet pentru Justiție. Oh, îl vedem! Grozav! Salutare 
Humza! Și doamna Ministrul pentru Persoanele Vârstnice și Egalitate, Christina McKelvie, care 
este și ea cu noi. Cred că Humza poate să stea cam până pe la 11. Deci am alocat niște timp 
pentru tine Humza ca să împărtășești reflecții înainte să pleci. Iar Christina s-ar putea și ea să ne 
transmită sau nu niște reflecții la final.  

https://www.ed.ac.uk/education/rke/centres-groups/childhood-and-youth-studies-research-group/research/ijcc
https://womensaid.scot/
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  Deci acum vom face ceea ce sperăm că va fi o tranziție fără probleme către slide-urile mele. 
Urmează să vorbesc pe scurt iar voi toți care mă cunoașteți veți spune „Da, vezi să nu”. Și faceți 
niște mici setări de fundal și simțiți-vă liberi să mă anunțați. Aia e. Dacă nu mă auziți sau altceva, 
doar vă reamintesc. Deci fondul acestui proiect, își are originile în ceea ce am clădit acum ceva 
vreme sau stai că sunt în Shetland acum, deci ‘acu nițică’ vreme, cam așa ar zice ei aici. Și cred 
că cel mai important lucru de știut este că am avut dovada eșecului sistemului privind 
răspunsurile corespunzătoare față de copii și de mamele lor în instanțele civile și în deciziile 
civile despre contactul copiilor cu infractorii de abuz domestic. De-a lungul mai multor ani, avem 
biblioteci cu dovezi că asta este o problemă semnificativă. Este o problemă pe  mai multe 
fronturi: de exemplu, o problemă legată de drepturile omului în privința dreptului copiilor de a 
contribui și influența decizii legate de viețile lor, care au fost absente cam din toate procesele 
din lume pe care le-am văzut. Iar drepturile femeilor să fie protejate de abuz și violență. Iar acea 
dovadă nu este doar că drepturile omului sunt încălcate în mod obișnuit în fiecare instanță, în 
fiecare jurisdicție pe care o știm dar și că femeile și copiii trec prin abuz semnificativ ulterior 
datorită mecanismenlor de contact cu copilul care se desfășoară după cum dispune statul.  

 Deci, asta a fost o problemă „diabolică”, identificată de ani de zile însă fără niciun progres 
semnificativ în niciuna din jurisdicții din lume din câte știm. Iar în Scoția, am fost foarte 
conștienți de ea de multă vreme și vorbim de ea de multă vreme  fără să avem o bună strategie 
pentru schimbarea sistemului. Parte din ceea ce face această problemă „diabolică” este, 
bineînțeles faptul că e complicat, e complex și implică interacțiunea mai multor elemente ale 
unui sistem – sistemul instanțelor, sistemul de asistență socială, sectorul terț, servicii precum 
Women's Aid (Ajutor pentru Femei) ... o întreagă varietate de mecanisme care ele singure, chiar 
dacă le schimbi și le faci să funcționeze perfect, nu vor îmbunătăți semnificativ experiențele 
femeilor și copiilor care trăiesc cu abuz domestic. Iar cealaltă parte care este foarte important să 
o înțelegeți, mai ales dacă nu sunteți din Scoția, și de fapt, poate chiar și dacă sunteți din Scoția 
dar nu faceți asta în mod obișnuit, este faptul că această lucrare are loc în contextul politicii pe 
care o avem în Scoția de prin 2000, în care am definit cauza abuzului domestic și a altor forme 
de violență asupra femeii ca fiind inegalitatea femeilor și oprimarea istorică a copiilor și 
femeilor. Așadar înțelegem că pentru a rezolva ceva, această problemă „diabolică” precum 
aceasta, trebuie să fim foarte atenți la dinamica dintre sexe privind abuzul domestic și alte 
elemente de inegalitate cu care femeile și copiii trăiesc, ca de exemplu sărăcia și lipsa de putere 
când se iau decizii, atât despre resursele din comunitatea lor cât și despre lucrurile care le 
afectează viața.  

  Deci în Scoția s-au întâmplat câteva lucruri în paralel care ne-au permis să găzduim, cu succes 
cred eu, acest proiect la Universitatea Edinburgh. Deci a avut a face cu o lucrare, făcută separat, 
două lucrări de fapt, una de către Scottish Women’s Aid, și Women’s Aid network (Rețeaua de 
ajutor pentru femei). Deci avem 36 de servicii în Scoția, și încă una din partea Comisiei pentru 
Copii și Tineri din Scoția. Deci facem lucrări separate și la comun, am făcut trimitere la câteva 
dintre ele aici. Deci le veți avea aici, în slide-uri, când veți primi înregistrarea acestei prezentări. 
Însă a fost și un studiu de cercetare foarte, foarte util, efectuat de Comisia pentru Tineri pe 
marginea proceselor în instanță pentru contactul cu copiii iar Kay Tisdall pe care o veți întâlni 
mai târziu, dacă nu o cunoașteți a fost co-autorul acestor rapoarte, iar celălalt a fost făcut de 
Kirsteen Mackay și a studiat faptul că modul de operare a proceselor civile în ceea ce privește 
legea privată și contactul cu copilul erau foarte subiective față de oferirea contactului dintre 
abuzatori și copiii lor, chiar și atunci când copiii și părinții non-abuzivi au simțit că este un pericol 
și cu toate astea, contactul avea loc în mod constant. O altă lucrare în paralel care a avut loc în 
același timp este despre forța în creștere și emergentă a participării copiilor și femeilor în 
elaborarea de politici în Scoția. Și cred că am avut un impact mai mic asupra practicii dar am 

https://cypcs.org.uk/wpcypcs/wp-content/uploads/2020/03/Child_contact_proceedings_March_2013.pdf
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avut ceva totuși, iar asta chiar este o poveste care se dezvoltă. Acestea sunt doar câteva logo-uri 
de la unele lucrări care au fost făcute.  

 Aș vrea să vă atrag atenția asupra fișei 'Super Listener' (Super Ascultător) din mijloc și Power 
Up/Power Down (Forță Sus-Forță Jos) care este în colțul dreapta jos. Deoarece acestea sunt cele 
două lucrări care au făcut parte din ofertele din Scoția când ne-am implicat în proiectul IJCC, ca 
modele pentru lucruri care credem noi că funcționează și pe care le oferim partenerilor noștri. 
Așa am creat proiectul IJCC. Și am pus aici, “Cu toate acestea, ea a insistat” deoarece ..., este 
notabil că asta a fost în cea de-a patra aplicație a noastră. Și cred că Susana Pavlou din Cipru și 
Sarah Morton care l-a făcut pe primul, cred, la Centrul de Cercetare pentru Familii și Relații, au 
fost implicate în toate patru. Celelalte distribuții de personaje s-au schimbat cu timpul însă în 
final am învins și am o grămadă de mulțumiri pentru Kay Tisdall care cred că este cea care a 
deschis ușile pentru noi desfășurând o sarcină extraordinară de a gestiona procesul de cerere și 
de gestionare împreună cu mine la proiectul ulterior.  

  Așadar, elementul cheie al proiectului IJCC este acela că am implicat Cipru, Bulgaria, România și 
Portugalia (am ratat vreuna dintre țări în notele noastre? Nu. 1-2-3-4-5. Bun, bine.) Deci sunt 
cinci țări. Toate sunt setate pe o analiză de gen, care se potrovește cu ceea ce înțeleg Națiunile 
Unite de 25 de ani, 30 de ani, despre cauza violenței asupra femeilor și așadar care este 
provocarea noastră, aceea de a înțelege cum să o eradicăm. Unul din principiile proiectului, pe 
lângă faptul că analiza are o dimensiune de gen, este acela că, deoarece există o problemă 
„diabolică”, trebuie să ne dezvoltăm, dacă nu avem, trebuie să dezvoltăm relații, relații de lucru, 
și o analiză împărtășită cu o gamă întreagă de multi-agenții interesate care includ funcțiile 
procurorilor noștri, ai funcționarilor noștri din Guvernul Scoției, dar și în guvernele locale, atât 
guverne locale cât și cele naționale, asistenți sociali, poliție. Observați toți actorii care au 
responsabilitatea de a înceta abuzul domestic și de a ajuta copiii și femeile să realizeze care sunt 
drepturile lor ca oameni. Proiectele de participare, am oferit două dintre ele. Iar apoi un alt 
model are două lucruri care par să ofere un potențial extraordinar în Scoția. Și nu spun că am 
rezolvat asta în Scoția. Suntem chiar la primii pași, la începutul drumului. Însă știm câteva din 
lucrurile care par să funcționeze în anumite locuri, uneori. Deci două dintre acele lucruri au fost, 
unul a fost Proiectul de Participare Power Up/Power Down, care ne-a furnizat niște povești 
remarcabile care au ajutat oamenii să înțeleagă de ce contactul cu copilul este o problemă atât 
de importantă. Și de asemenea dezvoltarea unui rol în cadrul Primăriei West Lothian, acela de 
Funcționar specialist în drepturile copiilor pe probleme de abuz domestic, care a ajutat sistemul 
să asculte poveștile copiilor și să asculte ce cer copiii ca sistemul să facă, și anume să îi asculte și 
să fie influențat de ceea ce vor. Deci am oferit cele două opțiuni și sunt foarte încântată să spun 
că partenerii noștri din Bulgaria, Cipru, Portugalia și România au făcut niște lucruri extrem de 
creative cu acele două opțiuni despre care veți auzi mai multe astăzi. 

  Acestea fiind spuse, am să predau legătura lui Sarah Morton, care vă va spune câte ceva despre 
ce am învățat și cum am învățat. Sarah, ai legătura. 

Sarah Morton: Bună dimineața tuturor. Ce drăguț să văd atât de mulți oameni din diferite țări. Deci vă voi da 
share la ecran și vă voi spune câte puțin despre evaluarea acestui proiect și cum am procedat, și 
puțin despre ce am învățat. Aș vrea doar să reamintesc oamenilor că vom auzi și în mod direct 
din partea unora dintre țări și ce au învățat și cei de acolo. Deci, deci am pus titlul despre 
povestirea unui proiect complex deoarece, așa cum Marsha a spus deja, etosul acestui proiect a 
fost acela de a inspira țări pentru a lua măsuri adecvate, asta incluzând și permiterea celor din 
acele țări să reflecteze asupra celor ce li se întâmpla și ceea ce numim noi în Aria de Concentrare 
'Fă ceea ce trebuie' pentru că ceea ce trebuie nu va fi la fel în toate aceste locuri diferite. Deci, 
decât să facem un fel de scalare a unor lucruri sau să găsim ceva ce a funcționat la fel de bine ca 
și în Scoția iar apoi să le răspândim, e mai probabil să fie eficient dacă permitem oamenilor să 

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://www.ed.ac.uk/education/rke/centres-groups/childhood-and-youth-studies-research-group/research/ijcc/project-outputs
https://www.ed.ac.uk/education/rke/centres-groups/childhood-and-youth-studies-research-group/research/ijcc/project-outputs
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/
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reflecteze realmente asupra propriilor contexte. Însă bineînțeles, asta ne îngreunează mult mai 
mult să înțelegem cum au loc schimbări și este și mai dificil să evaluăm ce schimbare a avut loc. 
Așa că, în tipul acesta de proiect, nu există o legătură directă cauză efect. Nu e ca și cum cu toții 
am fi făcut același lucru iar apoi am fi măsurat efectul. În schimb, trebuie să ne concentrăm pe 
contribuție. Deci cum este în fiecare dintre aceste locuri care iau parte la proiectul IJCC, care 
ia ... aduce oamenii laolaltă din diferite sectoare ca să se gândească la aceste probleme care 
implică copiii și tinerii într-o manieră adecvată acelui context anume, care se mișcă spre o 
schimbare sau aduce o contribuție la schimbare. Și am pus pietricica, am pus poza cu undele 
deoarece simt că este un pic ca atunci când arunci pietre într-o baltă și toate aceste unde 
urmează să se întâmple, însă este mult mult mai dificil să le prinzi. Este mult mai greu să le 
înțelegi. Deci decât un mecanism de cauză și efect, este mai degrabă un fel de efect de undă. La  
Matter of Focus, ne specializăm în a încerca să înțelegem aceste tipuri de abordări. Și facem asta 
ajutând oamenii să spună o poveste care să contribuie și povești contributive bazate pe dovezi 
folosind aceste rubrici pe care le vedeți pe ecran. Am petrecut timp îndelungat ca să simplificăm 
acele rubrici însă cuprind o gândire destul de profundă pe marginea analizei contribuției, despre 
ce înseamnă schimbarea când de fapt presupune ca oamenii să lucreze împreună cu alții. Așadar 
ne gândim la ținta noastră, ce anume încercăm să schimbăm ca să fie mai bine. Apoi ne gândim 
la ce anume livrăm, și trecem prin aceste nivele diferinte de rezultate, dacă vreți, despre 
implicare. Ceea ce este important este că avem un pas pe care îl numim 'cum se simt', care 
înseamnă cum reacționează oamenii. Putem face schimbări în acest tip de sisteme, în aceste 
sisteme bazate pe oameni, doar dacă oamenii se implică pozitiv în procesul de schimbare și spun 
'Da, putem!' Voi vorbi puțin mai mult despre asta iar apoi ne uităm la aceste nivele diferite de 
obiective. Deci obiectivele de învățare referitoare la ce cunoștințe sau atitudini sau aptitudini 
sau capacități obțin oamenii. Apoi ne uităm la ce fac oamenii diferit, deci ce politici sau practici 
se schimbă.   

  Deci acesta este cadrul pe care îl folosim pentru acest proiect. Iar folosirea unui cadru ca și 
acesta are două beneficii. Primul este acela că puteți stabili asta la început, ceea ce vă poate 
ajuta să vă concentrați mai bine la ce trebuie să știți și, de asemenea, să vă gândiți și la cum veți 
ajunge acolo. Deci echipa nucleu a acestui proiect a stabilit asta, ceea ce noi numim 
cartografiere în limbajul nostru, la începutul proiectului. Știu că nu este ușor de citit, însă doar 
ca să vă faceți o idee... stabilește activitățile de înscenare a modelelor de participare a copiilor și 
tinerilor, încurajând țările să încerce modele de participare și acțiune, coordonare, etc., și 
mergând sus spre acele obiective de nivel înalt privind schimbarea politicii și practicii. Veți primi 
slide-urile după aceea așa că veți putea să le studiați mai în detaliu. Doar o observație totuși, 
folosim acestea ca pe un cadru la început ca să ne gândim la cum vom realiza acest lucru. Iar 
codificarea culorilor este, de-a lungul timpului puteți clădi, avem un instrument software care te 
ajută să clădești datele și probele care stau în spatele acestora și să gradați cât de bun este 
progresul nostru și cât de încrezători suntem în datele noastre. Așa că pentru proiecte de acest 
gen, e nevoie de o abordare un pic diferită față de probe și feedback. Nu este posibil să faci un 
fel de măsurătoare a unui cadru instant la început și un cadru la final pentru că sunt schimbări 
ale sistemului. Chiar nu este posibil să faci asta. Deci, în schimb, avem o altă abordare care este 
ca și cum ne-am gândi despre ce vrem să atingă acest proiect. Această metodă ar putea fi una 
foarte importantă de a înțelege scara ei iar apoi să se evalueze aceste diferite nivele de 
obiective. Deci obiectivele de învățare și schimbarea comportamentului, obiectivele politicii și 
obiectivele schimbării practicii și încercarea de a obține feedback în moduri la care se poate 
lucra împreună de-a lungul țărilor. Trebuie să spun că în acest caz anume este destul de dificil 
practic când ai cinci locuri diferite care fac lucrurile în diverse moduri. Acesta a fost o foarte 
mică părticică de evaluare. A atins foarte puțin. Așa că chiar ne-am bazat pe toți colegii noștri 
din diferite țări și pe fir astăzi, care și-au adunat propriile date, s-au asigurat că obțin un 

https://www.ed.ac.uk/education/rke/centres-groups/childhood-and-youth-studies-research-group/research/ijcc/project-outputs
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feedback de calitate pe parcurs astfel încât să putem spune povestea. Și cu mai multă 
concentrare asupra datelor calitative, spunem această poveste contributivă, mai degrabă decât 
concentrându-ne pe date cantitative. Deci urmează să vorbesc puțin despre ce anume am aflat 
când am făcut asta.  

  Deci datele pe care le-am colectat, am făcut o...o comparație inițială de-a lungul țărilor, care a 
avut loc în mare parte la întâlnire, la prima întâlnire la care toți partenerii s-au întâlnit în 
februarie, doar ca să ne gândim la ce era asemănător și ce era diferit în sisteme, iar asta a ajutat 
la încadrarea unor alte date și informații pe care le-am obținut de-a lungul proiectului. Au avut 
loc evenimente pentru părțile interesate de-a lungul diferitelor sectoare pentru a studia această 
problemă și să ne gândim ce fel de acțiune era necesară. S-a desfășurat destul de dificil în 
diferite contexte. A fost mult mai dificil în Bulgaria și România deoarece nu exista practic o 
metodă de lucru încercată și testată. În alte locuri au fost mai multe ... Au fost mai multe 
evenimente în diferite locuri însă am agreat la început că la fiecare eveniment va exista un rând 
de feedback. Am reușit să convenim cum ar arăta asta. Am reușit în mai toate locurile să 
colectăm destul de constant acel feedback direct de la persoanele care au venit la eveniment 
așa că am obținut informații destul de bune din asta. Am făcut și un fel de activitate de a-i pune 
la curent pe partenerii noștri. Vreau să spun, chiar și ținerea evidenței muncii extraordinare pe 
care am făcut-o în toate aceste țări și cum s-a desfășurat a fost destul de dificil. Deci puteți 
vedea, știți, cum s-a lucrat în diferite locuri, doar ținând lucrurile sub control.  

  Apoi am lucrat puțin cu micii consilieri, cu grupul Yello! din Scoția, care au informat proiectul per 
total. Le-am cerut să se uite la obiectivele hărții pe care v-am arătat-o în slide-ul precedent și am 
zis, 'Okay, asta ... asta stă bine aici? Crezi că așa ar trebui să funcționeze proiectul?' și chiar am 
obținut feedback-ul și perspectiva lor.  

  Am desfășurat două sondaje cu părțile interesate, unul în noiembrie anul trecut și unul în august 
anul acesta care au fost trimise în limbile corecte, pentru toate țările diferite. Vă voi spune puțin 
mai multe imediat. Am mai făcut și niște interviuri cu partenerii noștri prin apeluri video în 
octombrie pentru a încerca să facem un fel de evaluare de sinteză, mai sintetizată despre ce s-a 
întâmplat în fiecare loc.  

  În restul prezentării, voi vorbi despre aceste trei nivele. Deci voi vorbi puțin despre cine s-a 
implicat și care au fost reacțiile lor și cum s-au simțit fiind implicați. Mă voi concentra puțin 
asupra obiectivelor de învățare și clădirea capacității. Deci ce au simțit oamenii că câștigă din 
acest proiect? Și există niște chestii internaționale interesante la care mă gândesc, la rolul pe 
care l-a avut Scoția în conducerea acestui proiect și văzută ca un fel de lider. Apoi concentrându-
ne mai mult, puțin mai mult pe obiectivele politicii și practicii și contribuții. Și rețineți, folosesc 
acest cuvânt deoarece nu este o cauză-efect în unele schimbări legislative și practice pe care le-
am văzut că au avut loc. Le-am cuibărit pe acestea voit deoarece într-un fel, este important să 
pătrundem departe încât oamenii să învețe și să obțină lucruri, încât unii oameni să fie în 
măsură să ducă politica și practica mai departe. Deci ai acea anvergură semnificativă pentru a 
capta oamenii însă nu fiecare persoană la care ajungeți va face ceva. Sunt unii dintre ei, 
suficienți încât să facă ceva și să înceapă schimbarea sistemului.  

  Deci dacă ne uităm la numărul părților interesate implicate în diferite țări, așa arată mai mult 
sau mai puțin. Încă este destul de dificil să faci asta bine, cu siguranță, noi nu marcăm oamenii 
ca apoi să îi urmărim, știți; deci obținem acest feedback și încercăm să îl analizăm și să facem 
munca părților interesate implicate cât mai bună. Și veți vedea că e destul de variabil în diferite 
țări, țări de mărimi diferite și toate cele au un efect acolo. Și dacă ne gândim cine erau, am 
petrecut o perioadă de timp îndelungată să ajungem la această listă care ar putea funcționa 
peste tot, și care a fost și puțin dificilă deoarece ceea ce numiți local sau național este complicat 

https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
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și ce fel de servicii sunt. Dar veți vedea că de-a lungul mai multor țări, cu siguranță a însemnat 
colaborarea dintre mai multe sectoare. Am avut o atingere destul de bună de-a lungul acestor 
sectoare diferite. Iar Comisia Europeană ne-a cerut să încercăm înțelegem câte femei și copii vor 
fi atinși de această anvergură. Deci am făcut ceva ce, doar vreau să pun un fel de avertizare de 
sănătate asupra statisticii de 45.000 deoarece am cerut oamenilor care au venit la evenimente 
să ne spună cu câte femei și câți copii au lucrat. Deci asta este un fel de cifră după cum bate 
vântul care indică că aceste organizații între ele au lucrat cu 45.000 de femei și copii diferiți și 
probabil chiar mai mulți deoarece cineva nu a raportat numărul deloc.  

  Deci în privința reacțiilor la evenimente, ceea ce am constatat a fost că oamenii chiar s-au 
bucurat să li se ofere oportunitatea de a împărtăși bune practici și să vorbească despre această 
problemă și să se implice în ea. Iar unii parteneri chiar au fost mulțumiți de nivelul de implicare 
pe care l-au avut iar acesta este de la unul dintre parteneri... un citat de la unul dintre parteneri 
spunând, ‘Oamenii chiar s-au implicat și au fost încântați să participe’. Oamenii chiar au 
comentat despre cât de bine este să faci aceste legături. Și în special, există o grămadă de 
comentarii în sondajul efectuat în rândul părților interesate despre capacitata de a clădi relații, 
în special cu poliția care se prezintă destul de des, după ce mai înainte nu prea aveau legătură 
cu poliția. Deci asta a fost foarte important și de asemenea cred că este o lecție destul de 
interesantă din Scoția pentru că aici au deja o poveste mai lungă de lucru dincolo de limite. Însă 
pentru mulți oameni a fost ceva destul de nou.  

  Și când ne uităm la ce au învățat oamenii, și au fost o grămadă de comentarii despre cât de mult 
au învățat, despre toată problema legată de contactul cu copilul în contextul abuzului domestic. 
Însă pentru unii oameni, aceasta nu fusese o problemă la care să se fi gândit mai în detaliu. 
Pentru mulți oameni, a fost ceva despre care au vrut să știe mai multe. Au fost și destul de 
multe comentarii să învățăm de la alte țări și să ne facem legături. Deci oameni din diferite țări 
au mers la evenimentele altor părți interesate, Marsha a mers la câteva. Deci senzația aceea că 
„o, oamenii au rezolvat această problemă în alte locuri. Și noi putem face ceva în privința asta.” 
Cred că o parte importantă a acestui proiect este să inspirăm oamenii.  

  Oamenii au comentat cât de important este să petreacă timp cu alte agenții și diagnosticând 
problemele din sistem și stând să se gândească, 'Okay, păi, ce anume are serviciul de asistență 
socială sau de sănătate sau alte servicii de bază încât să afecteze în bine sau în rău? Ce anume 
merge bine? Care este problema reală?' Și din partea tuturor părților interesate ... de la 
evenimentele părților interesate, fiecare țară a construit un plan de acțiune care a stabilit ce 
trebuie să se întâmple, nu doar un partener drăguț în acest proiect însă și toate celelalte agenții 
extinse. Iar ceea ce am descoperit când am cartografiat sistemul aici mai înainte a fost că ceea 
ce ajută oamenii este să uite de rolul lor și să se uite la sistem și să se gândească, 'Okay, asta 
este o problemă de sistem. Nu este o problemă la mine și în ceea ce fac eu, este de fapt ceva 
mai mare de atât. Și vom rezolva problema diagnosticând-o.'  

  Și bănuiesc că unele dintre lucrurile pe care oamenii au simțit că le-au obținut a fost poate 
această legătură cu agențiile care pot mișca problema mai departe. Deci nu a fost doar un fel de, 
'O, e bine că acum îi știm pe acești oameni', însă lucrând împreună putem lucra asupra acestor 
chestiuni, asta este ceea ce oamenii chiar au simțit că au obținut. Și puteți vedea în slide, în 
graficul din dreapta, este de la cel de-al doilea sondaj în rândul părților interesate, în care i-am 
întrebat dacă au găsit că există mai multă conștientizare a faptului că ordinele judecătorești de 
contact cu copilul pot fi periculoase pentru copiii și familiile care au fost în situații de abuz 
domestic. Și puteți vedea un pic de mișcare în privința asta de-a lungul fiecărei țări. Deci este 
puțin variabilă. Dar asta a fost în perioada de timp când am pus acea întrebare. 

.  
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 Apoi dacă ne uităm puțin mai mult la creșterea gradului de conștientizare asupra problemelor 
de-a lungul țărilor din sondajul efectuat în rândul părților interesate, oamenii au raportat mai 
multă conștientizare a faptului că copiii au dreptul să își exprime părerile despre contactul cu 
părinții lor. Iar faptul că copiii sunt răniți locuind în familii unde are loc abuz domestic între 
părinții lor. Iar asta a fost ceva, știți, copiii sunt adesea văzuți ca un fel de spectatori sau martori, 
nu sunt răniți în mod direct însă de fapt, acea imagine chiar... a existat o mai mare 
conștientizare a acestei probleme și cum sunt copiii afectați. Asta de fapt a fost o problemă și 
pentru copii. Și de asemenea, chestiunea faptului că copiii sunt mai în siguranță când mamele 
lor sunt ajutate să fie în siguranță a fost una dintre problemele identificate în toate țările. Iar de-
a lungul defășurării proiectului, a existat mai multă conștientizare în fiecare loc care se 
confrunta cu acea problemă.  

  Iar apoi ne uităm puțin mai mult ca la un fel de curbură, un fel de schimbare de ansamblu a 
practicii și politicii în fiecare țară care a luat parte la acest proiect, au avut loc îmbunătățiri la 
nivelul legislației și politicilor de protejare a femeilor în contextul abuzului domestic. Și 
bineînțeles, nu toate acestea sunt direct legate de acest proiect și pe tema aceasta s-a discutat 
destul de mult la Convenția din Istanbul iar pentru anumite țări, acest proiect a aterizat într-un 
moment foarte favorabil când a existat ceva mai multă conștientizare a abuzului domestic. Am 
folosit asta ca pe un scop, dacă doriți, la toată această problemă syând și gândindu-ne mai mult 
timp la ea.  

  Fiecare țară implicată în acest proiect a vorbit despre îmbunătățirea sau implementarea 
cursurilor de formare pentru profesioniști. Deci fie existau deja cursuri de formare însă nu foarte 
bine implementate sau nu prea rezolvau problema așa cum au fost văzute de Forumuri. Deci 
cursurile de formare au fost ceva îmbunătățite peste tot în cursul acestui proiect. 

  Vă voi da câteva puncte principale deoarece m-am simțit cumva ciudat că am sărit peste asta 
complet însă partenerii noștri vor vorbi mai mult despre asta. Ca să vă fac o mică idee pe scurt, 
în Bulgaria, există mai multe cursuri de formare specializate și se lucrează pentru a îmbunătăți 
experiența copiilor în instanțe iar în Cipru, va apărea rolul de funcționar specialist în drepturile 
copiilor pe probleme de abuz domestic. În Scoția, știți, tinerii...ați avut-o mai devreme pe tânăra 
care a vorbit cu guvernul. Aceștia au fost implicați în influențarea Legii privind copii (Scoția). În 
Portugalia, există câteva noi legi care iau în considerare drepturile copiilor. În România, există 
îmbunătățiri în privința modului în care sunt tratați copiii în sistemul instanțelor. Și cred că 
celălalt lucru important care trebuie luat în considerare este faptul că acesta este un proiect 
relativ scurt. Au trecut mai puțin de doi ani iar toată lumea spunea, 'Păi, de-abia ce începem să 
ne mișcăm.' Și cred că chestia aceea cu aruncatul pietrei în baltă și lăsând undele să treacă 
înseamnă de fapt că va exista impact ulterior în viitor. Problema a fost pusă pe agendă prin 
lucrările acestui proiect, și toți oamenii care au venit la aceste Forumuri pentru părțile 
interesate multiple au acel sentiment că, 'Asta este o problemă. Trebuie să facem ceva în 
privința asta și trebuie să o rezolvăm.' Deci cred că oriunde, fiecare țară spunea, 'O, da, cred că 
preferăm genul ăsta de muncă în viitor. Există foarte multe lucrări în curs.' Și cred că va fi 
interesant să ne putem întoarce aici. Și nu cred că asta va fi posibil însă dorim să ne întoarcem și 
să încercăm să captăm ceva din asta într-un an-doi.  

  Aș vrea să vorbesc puțin despre implicarea copiilor, tinerii care fac parte din acest proiect. 
Acesta a fost subiectul unui seminar de săptămâna trecută (a se vedea webinarul ‘Children and 
Young People’s Participation is Not a Project, it’s a Right!’ – Participarea Copiilor și Tinerilor nu 
este un Proiect, este un Drept) dar aș vrea să menționez despre cum stă treaba în cadrul 
evaluării. Deci, din nou, este vorba de inspirație, așa cum a spus Marsha, încât oamenii să facă 
ceva ce chiar aduce opiniile copiilor și tinerilor în sistem. Așa că proiectul a avut acest grup 
Yello! în Scoția care promova proiectul per ansamblu, de asemenea, analizând și problemele din 

https://www.ed.ac.uk/education/rke/centres-groups/childhood-and-youth-studies-research-group/research/ijcc/project-outputs
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
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Scoția. Iar metodologia Power Up/Power Down din proiectul precedent, la care fusese implicat 
grupul Scottish Women's Aid, a fost oferit drept model și adoptat de câteva țări. Unele dintre 
acele materiale au fost și traduse. Modelul Super Listener pe care Marsha l-a arătat mai 
devreme a fost tradus și dat tuturor țărilor diferite și folosit, practic partenerilor, cerându-le să 
implice tinerii în aceste lucrări după cum consideră de cuviință. Și știți că modelul a ajuns foarte 
diferit în diferite locuri deoarece, în unele locuri, toată această idee de a implica copiii și tinerii 
este mai obișnuită decât în altele. Așa că oamenii l-au abordat în moduri diferite. Și ca să 
precizez din nou câteva puncte principale. Deci știm că grupul Yello! influențează legea privind 
copiii (Scoția). În Bulgaria au organizat interviuri cu tinerii pentru a împărtăși cu judecătorii 
pentru a ajuta la îmbunătățirea sistemului și recunoașterea drepturilor copiilor în instanțe. În 
Cipru, au folosit metodologia Power Up/Power Down, și au implementat și lucrat împreună cu 
Comisia pentru Drepturile Copiilor pentru a implementa unele dintre acele recomandări. În 
Portugalia există un grup de tineri consilieri care au lucrat laolaltă cu organizațiile principale și 
vor ca acel grup să continue dincolo de acest proiect. Deci asta e o altă tradiție lăsată în urma 
proiectului. Iar în România, au adunat câteva declarații din partea fetelor privind experiența lor 
în instanțe. Acestea urmează să informeze cum va funcționa sistemul. Iar unul dintre partenerii 
de proiect a făcut acest comentariu, pe care l-am pus între ghilimele aici 'Implicarea copiilor și 
tinerilor a făcut o diferență masivă. A fost o nouă abordare aici, însă a ajutat încât să punem 
problemele pe agendă.' Și sunt sigură că sunteți de acord că, știți, din ce am avut mai devreme 
de la acea persoană tânără, chiar ne ajută să ne concentrăm mințile la ceea ce contează pentru 
copiii și familiile lor.  

  Urmează să spun ceva despre legătura dintre țări deoarece cred că este important deoarece 
acest proiect este internațional deși ne-a dat bătăi de cap ca să înțelegem cum s-a făcut o 
diferență. Dar ce iese în evidență foarte mult din toate datele pe care le-am colectat este faptul 
că solidaritatea în aceste probleme poate fi chiar utilă pentru că adesea există destulă 
respingere față de aceste probleme după cum știm. Să putem să spunem uneori, 'O, rezistență 
există și în alte țări. Nu doar la noi. Nu e ceva ce facem noi greșit. De fapt, este o problemă 
dificilă.' Și să fii capabil să ai acea senzație internațională că ceva s-a întâmplat. Deci exemple 
despre lucruri care s-au schimbat în altă parte. Oamenii au găsit și că este inspirațional. E ca și 
cum ai spune 'O, PUTEM face ceva în legătură cu asta. Uite ce s-a întâmplat în Scoția.' Iar Scoția 
a fost adesea văzută ca un loc unde lucrurile s-au îmbunătățit iar oamenilor le place să audă 
despre asta iar oamenii au mers și au vorbit despre asta în locuri diferite.  

  Oportunitățile de învățare de la o țară la alta sunt de asemenea importante pentru că ce s-a 
descoperit a fost că probabil au fost mai multe asemănări decât diferențe, în ciuda contextelor 
extrem de diferite. Împărtășirea ideilor despre ce trebuie făcut de fapt a fost importantă și să 
putem arăta și extrage din expertiza internațională. Deci practic să putem spune guvernului unui 
ținut, 'Păi, uitați! S-a făcut ceva aici. Vedeți! Ascultă de niște experți internaționali care chiar 
înțeleg asta.' Acest lucru a fost chiar important.  

  Deci slide-ul meu care concluzionează. Au pus un model cu unde un pic diferit pentru că nu cred 
că este doar o undă. Este vorba de modul în care toate aceste proiecte diferite interacționează 
și se sprijină și se scot în evidență reciproc. Iar undele cumva se alătură devenind ceva mai 
mare. Deci putem vedea foarte mult impact asupra acțiunii și potențial impact de-a lungul 
acestui proiect în aceste patru locuri diferite. Iar mecanismul de contribuție a fost absolut 
esențial pentru a înțelege și asta deoarece, dacă ar fi fost să căutăm date sub forma tradițională, 
am fi ratat o mulțime de astfel de contribuții. Și pare destul de clar că vor mai fi și alte tradiții. Și 
cred că pentru mine care sunt interesată de evaluare și schimbare și cum folosim probele și 
datele, cred că ceea ce e fantastic la acest proiect este faptul că oamenilor li se permite să 
interpreteze o problemă și să acționeze sub o formă potrivită contextului lor, asta a fost 

https://womensaid.scot/project/power-up-power-down/
https://womensaid.scot/
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2018/05/Super-Listener-postcard-2.pdf
https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
https://womensaid.scot/project/power-up-power-down/
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extraordinar și ceea ce a permis oamenilor să facă ceea ce trebuie pentru locul în care se află. 
Îmi imaginez că nici asta nu e ușor. Cred că o mulțime de țări care s-au implicat în acest proiect 
spun ceva de genul, 'O, ce ar trebui să facem?' Și de fapt, dându-le oamenilor suficient timp să 
interpreteze a însemnat că ceea ce s-a întâmplat în fiecare țară a fost foarte bine conceput 
pentru acel loc și are un impact în acel loc. Deci mă voi opri aici. Dar dacă vreți să păstrați 
legătura cu mine, aveți aici niște detalii. Voi opri share-ul ecranului.  

Marsha Scott: Deci este fascinant și am fost implicată de la început și am învățat niște lucruri. Cred că e a fost... 
Am să mă ocup de mesajul care a fost pus în chat iar apoi, Humza, mă voi întoarce la tine. Dar 
doar să spun că una dintre... este atât de ușor să subestimezi cât de important este să studiezi 
sisteme din alte țări. Nu din, din experiența mea, nu atât de mult din cauza diferențelor ci din 
cauza asemănărilor, deoarece ceea ce contestăm aici sunt sistemele patriarhale de secole care 
au elemente stabilite pentru a opera încât să protejeze acele sisteme în moduri care nu ne sunt 
vizibile decât atunci când le vedem în altă țară. Deci ce am pus pe chat e o realizare 
extraordinară a mea. Și cred că toată lumea din cameră, când ne-am adunat, am zis că – 
indiferent de istoriile noastre legale diferite, structurile noastre legale diferite – treaba era că în 
niciuna dintre țări nu puteam să angajăm avocați competenți pe probleme de abuz pe bază de 
gen care să reprezinte femeile și copiii în cazurile de contact deoarece accesul la acei avocați 
este extrem de reglementat. Iar asta chiar a fost o revelație pentru noi, cred, despre cum se 
protejează sistemul. Iar noi trebuie să găsim o cale să deschidem acel acces. Deci aș vrea să spun 
doar, știți, lucrările internaționale sunt dificile, sunt complicate din motivele care ne sunt extrem 
de evidente tuturor. Și cu toate acestea sunt vitale.  

  Și o întrebare dar aș vrea să reamintesc tuturor că am alocat timp pentru întrebări, răspunsuri și 
comentarii mai târziu. Dar doar pentru că Humza Yousaf poate sta cu noi doar până la ora 11, 
am crezut că ar fi potrivit să îl invităm pe Humza acum și să împărtășească cu noi câteva gânduri 
sau să ne pună întrebări sau... Humza, ai cuvântul. Și suntem nerăbdători să te auzim. Nu am 
niciun material video pentru Humza deci ar fi grozav să avem.  

Humza Yousaf: Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Marsha. Bună dimineața tuturor. În primul și în primul 
rând, sper că sunteți cu toții bine și în siguranță de oriunde în lume v-ați alăturat și sunt foarte 
încântat să aud mai multe despre IJCC, în special despre colaborare, mă scuzați, include și 
colaborarea cu colegii din Cipru, din Bulgaria, din Portugalia, din România. Deci este o adevărată 
plăcere că sunteți atâția pe fir. Așa cum a menționat Marsha, numele meu este Humza Yousaf. 
Sunt Secretarul de Justiție, practic. Am răspunderea sistemului de justiție în Scoția ca parte a 
Guvernului scoțian. Am colaborat cu Marsha și cu echipa noastră pe o perioadă de ani de zile în 
acest rol iar aceasta a fost întotdeauna o foarte bună sursă de sfaturi, și cu siguranță nu mă 
menajează și îmi spune exact ce crede și unde putem merge mai departe. Și chiar apreciez asta, 
toate astea pot fi dificile pentru un ministru de guvern, fără îndoială. Aceasta este exact meseria 
acelora din organizații precum Scottish Women's Aid, și altele care împing guvernul, presează 
guvernul, ne spun unde trebuie să facem mai mult. Și, bineînțeles, oferind implicare constructivă 
care, din nou, Marsha și echipa de la Scottish Women's Aid o fac foarte bine. 

  Dacă aș putea să spun că sunt foarte încântat să aud mai multe despre recomandările pe care le 
vor face IJCC, care vor fi constatările și sunt fascinat de asta. De fapt, Marsha chiar a făcut 
trimitere la un subiect chiar la final. Asemănările pe care le veți găsi în ciuda unor istorii și 
tradiții legale diferite. Chiar cred că va fi fascinant. Aș dori să fac câteva remarci și să transmit o 
mare strigare tuturor tinerilor implicați în Yello!. S-a făcut trimitere, a fost menționat, 
bineînțeles, materialul video a rulat acum câteva momente. Deși colega mea, Ministrul pentru 
Siguranța Comunitară s-a ocupat în mare parte de Yello! pentru că ea este ... colega mea, Ash 
Denham. Ea a primit propunerea pentru Legea privind copii când a fost transmisă Parlamentului. 

https://www.ed.ac.uk/education/rke/centres-groups/childhood-and-youth-studies-research-group/research/ijcc/project-outputs
https://womensaid.scot/
https://womensaid.scot/
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
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Nu cred că există niciun item al Parlamentului care să nu fi fost afectat enorm, afectat de 
mărturiile personale ale copiilor.  

  Ca și guvern, la general vorbind, cred că este un motto foarte foarte bun să ai asta când creezi 
legislație, ar trebui să te gândești foarte mult la motto, acel slogan renumit anti-apartheid 
practic, 'Ce este despre noi, fără noi, nu e pentru noi.' Și cred că acesta este un punct bun de 
plecare când vine vorba de legislație. Și prin urmare, când propuneți o lege, am acceptat 
Propunerea pentru Legea privind copiii (Scoția), care acum este o lege. Este imperativ să 
ascultăm vocea copiilor, nu doar guvernul, ci și întregul Parlament, și din nou, nu am întâlnit 
niciun parlamentar care să nu fi fost impresionat de mărturiile marcante ale tinerilor. A fost o zi 
excepțională când au venit în toate hainele acelea, bineînțeles, ca să demonstreze un lucru 
politic. Pentru că este amuzat pe de-o parte, a dat securității noastre parlamentare destulă 
bătaie de cap și ne vom aminti și de asta. Pălăria cu vârf a Marchei în special la momentul acela. 
Dar, chiar apreciez tot ce a făcut Yello! pentru noi, informându-ne. Sper să continue să ne dea 
sfaturi pentru că nu au terminat încă. Există o implementare importantă a Legii și revin la ea 
imediat. Vă mulțumesc că ați rulat acel material video. 

  Din nou, am notat câteva cuvinte rostite de un tânăr care ne-a spus despre avatar. Iar ceea ce 
m-a impresionat a fost acea frază 'În 2020, femeile încă sunt oprimate de lege.' Este extrem de 
marcant, extrem de marcant și îngrijorător pentru o persoană care are responsabilitatea 
generală a sistemului de justiție. Aș vrea să cred, am încredere când spun asta, că am făcut ceva 
progres semnificativ de-a lungul anilor în ceea ce privește problemele care afectează femeile și 
violența pe bază de gen. În special, mă pot gândi din nou la lucrările celor de la Scottish 
Women's Aid care ne-au ajutat cu noua Lege privind abuzul domestic în Scoția. Suntem angajați 
să ducem mai departe legislația iar apoi ordinele de protecție. Am făcut o grămadă de lucruri 
bune pentru martorii vulnerabili, din nou, prin Legea privind femeile vulnerabile, etc.  

  Dar ca și Secretar de Justiție, nu aș vedea acea sarcină ca fiind terminată sau că suntem într-un 
punct în care nu mai există goluri, sincer, eșecuri zilnice în sistemul de justiție pentru femei, 
pentru copii și pentru toți aceia afectați, acele femei care sunt afectate de violența pe bază de 
gen și violența asupra femeilor. Și pentru mine, aspectul civil este, de asemenea, important 
deoarece probabil e de înțeles că adesea oamenii se canalizează pe infractor însă o parte 
importantă a legii, care a fost atinsă cred în materialul video practic, a fost aceea că aceleași 
protecții acordate și copiilor și femeilor în sensul infracțional, într-un caz penal, ar trebui să fie 
disponibile pentru protecție.  

  Și, de fapt, punctul de plecare ar trebui să fie acela că vor fi disponibile pentru protecție în cazuri 
civile acolo unde se cere și acolo unde este nevoie. Iar asta urmează să fie o parte importantă a 
Propunerii pe mai departe. Nu vreau să intru în prea multe detalii despre această Propunere 
deoarece probabil ați văzut acele lucruri online. Vreau să mai păstrez ceva timp. Știu că timpul 
meu este scurt, poate pentru câteva comentarii din partea altora sau chiar și întrebări & 
răspunsuri. Dar așa cum ați spus, Propunerea, în esența ei, pune vocea tinerilor în centrul 
reformei de justiție a familiei. Se va garanta că deciziile importante vor fi comunicate în moduri 
în care copiii le pot înțelege, că vor face niște lucruri importante care sunt reglementări, deci 
Reglementarea Raportului privind Bunăstarea Copilului.  

  Cu toții am făcut o treabă extraordinară, marea, marea majoritate, însă întotdeauna vom auzi ce 
au de spus femeile, în special, și tinerii, despre inconsecvențe. Așadar, având o schemă 
reglementată care, cred, include cursuri de formare și asigurându-ne că cei care raportează 
bunăstarea copiilor sunt instruiți iar aceste lucruri precum abuzul domestic și controlul coercitiv 
sunt extrem de importante. Legea, după cum am menționat, va fi evaluată pentru măsuri 
speciale la care ne așteptăm într-un caz penal, însă disponibile și în cazurile civile. Va reglementa 

https://womensaid.scot/wp-content/uploads/2019/12/Yello-Response-to-Children-Scotland-Bill-call-for-views.pdf
https://womensaid.scot/
https://womensaid.scot/
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centrele de contact cu copilul, din nou, pentru a ne asigura că personalul este instruit 
corespunzător în problemele de abuz domestic și control coercitiv. Apoi va garanta din nou că 
interesele superioare ale copilului sunt luate în considerare când se va permite accesul la 
informații despre copil, și va garanta că serviciile de avocatură pentru copil sunt disponibile 
familiei. Suntem foarte mult în faza de implementare.  

  Vor avea loc câteva consultări cu publicul. V-aș minți dacă nu v-aș spune că, bineînțeles, COVID-
ul a avut un impact, probabil că a avut un impact asupra fiecărui alt element din lucrare. Însă noi 
știm cât de importantă este această agendă și nu întârziem nimic inutil. Și ultimul lucru pe care 
aș vrea să îl scot în evidență este, știți, eu personal relfectez la asta destul de mult și vă ofer 
angajamentul meu total că tot ceea ce este în Lege, vom încerca să implementăm cât de curând 
se poate. Dar va trebui să o facem din nou, prin consultări, în special cu tinerii. Dar vreau să vă 
arăt cât de repede putem. Din perspectiva personală, nu aș vrea deloc să văd întârzieri. 

  Sunt părinte, sunt destul de mândru să fiu și tată vitreg. Sunt tată vitreg de aproape toată 
perioada de 3,5 ani. Am o fată de 11 ani care va pleca pe 18. Este extraordinară. Dar știți, în 
acești 3,5 ani, îmi amintesc primele zile și din fericire, situația noastră nu a implicat abuz 
domestic sau vreo formă de violență pe bază de gen. În general relația este amiabilă, deși uneori 
are dificultățile ei, dar în general este amiabilă cu tatăl fetei mele vitrege. Dar îmi amintesc chiar 
la început când am devenit tată vitreg și mi-am întâlnit soția și am avut un fel de... așa cum o 
numim de la copii, o ceartă despre cum să abordăm situația cu tatăl fiicei vitrege. Iar fiica mea 
vitregă a auzit, a venit în cameră și a zis, 'Deci, ce se întâmplă?' Am zis, 'Uite, nu e nimic. E doar... 
eu și mama vorbim despre probleme de adulți.' Iar ea a zis, 'Stai puțin, ...’ pentru că bineînțeles 
auzise despre ce vorbeam. Și a zis, 'Este despre mine și despre viața mea. De ce nu mă întrebi 
despre asta?' Și, dumnezeule, avea doar... La momentul acela avea doar 7,5 ani... nu! 8 ani la 
momentul acela. Și asta a fost, vreau să spun a fost o revelație într-o propoziție atât de simplă 
de la o tânără. Poate să schimbăm... pentru că trebuie să schimbăm abordarea noastră în 
tratarea lucrurilor.  

  Așa cum am spus, din fericire, situația noastră este relativ amiabilă, nu prea multe provocări dar 
cred că implicarea tinerilor în orice facem și în ceea ce îi privește este extrem, extrem de 
important. Mă scuzați că am stat pe subiectul acesta mai mult decât se aștepta. Marsha, sunt 
dispus să primesc întrebări. Ar fi trebuit să spun, de fapt, tocmai mi-am dat seama că Christina, 
nu cred că va putea să stea chiar până la final, din păcate. Și ea are alte angajamente. Nu știu 
dacă doriți să primesc comentarii și pentru ea dacă nu are timp... Știu că timpul meu este 
limitat, dar...  

Marsha Scott: Avem situația sub control cu Christina. Deci suntem okay cu asta. Aș dori să rulez acel interviu, 
ca să te pot întreba... Avem persoane din și funcționari din alte țări pe fir. Și mă întrebam, 
Humza, dacă ai niște reflecții de împărtășit cu ei despre dificultățile întâmpinate în primirea 
acestei agende ca Partid de Stat și dacă, după acest proiect, există oportunități pentru noi de a 
continua să susținem acea lucrare.  

Humza Yousaf: Din nou, cea mai bună reflecție pe care v-o pot da este cea pe care am precizat-o în toate 
remarcile mele și ceea ce tu și ceilalți ați făcut implicând vocile copiilor în procesul de luare a 
deciziilor. Vezi tu, este extrem de remarcabil. Nu este remarcabil doar din perspectiva politicii, la 
modul foarte sincer, este foarte util și din perspectiva politică. Nu vreau să spun într-un fel să 
folosim copiii în politică, însă ceea ce face vocea lor este pentru acele agende politice diferite 
care există, de fapt, ascultarea copiilor este un argument foarte foarte dificil de rezistat. Deci, 
dacă un copil spune, 'Uite, am fost în situația în care mama mea a suferit din cauza motivelor x, 
y, z.' Fiind un politician excepțional, excepțional de curajos, până atunci să spui, 'Păi, de fapt, 
cred că acel copil greșește. Ar trebui să facem X, Y, Z.' Și asta nu înseamnă că nu ar trebui să 
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ascultăm perspective diferite, bineînțeles că trebuie. Și am avut asta, am avut-o în timpul 
Propunerii Legii privind Copiii (Scoția) așa cum a fost. Am ascultat o varietate de voci de-a lungul 
spectrului, dar în final, cred că cea mai puternică voce a fost cea a copiilor noștri. Deci pentru 
mine cred că aceea a fost cea mai importantă reflecție și am făcut tot ce am putut. Cred că vom 
putea realiza asta în final, să încercăm să obținem cât mai mult consens politic pe probleme de 
genul acesta pe cât posibil, inevitabil, implică compromis și găsirea unui numitor comun, în 
special când ești ca noi, o minoritate în guvern. Poate acestea sunt câteva reflecții personale.  

Marsha Scott: Okay, nu văd nicio întrebare anume pe chat. Aș putea alege pentru că mai avem patru minute, 
Humza. Și vom profita de fiecare minut pe care îl avem. Știi, problema aceea, despre reparare s-
a ivit. Deci în contextul scoțian cu voi toți ceilalți, când ne uităm la angajamentele față de copii 
în Propunerea legii privind Copiii (Scoția) despre cerința de a presupune că copiii au voce și au o 
opinie despre deciziile luate, mai ales în contextele de abuz domestic. Dar una din dezbaterile 
care au apărut în versiunea finală a Propunerii a fost, deci, ce se întâmplă atunci când copiii nu 
primesc asta? Și ce oportunități există atunci pentru funcționarii din sistem trași la răspundere 
când nu fac ceea ce ar trebui să facă? Pentru că în Scoția, am avut o lege din 1995 iar acum este 
știți, care spunea că de fapt siguranța copiilor este o considerație primordială. Și cu toate 
acestea, modul de operare al instanțelor noastre a demonstrat de nenumărate ori că nu a fost 
așa. Deci, Humza, știți, nu am reușit să facem rost de o abordare care să rectifice acea lucrare la 
timp pentru transmiterea Propunerii pentru Legea privind Copiii (Scoția), dar mă întrebam dacă 
ai vreo opinie despre cum să clădim procesele de reparare și cât de importante sunt?  

Humza Yousaf: Da, în primul și în primul rând, extrem de important, ai dreptate, câteodată suntem limitați de 
ce putem face într-o propunere din cauza timpului, sincer, dacă nu altceva. Dar cred că este o 
chestiune importantă și știu că sunt de fapt niște întrebări care sunt adresate pe chat pe care 
poate le voi aborda. Deci da, din nou, nu am reușit să obținem o înțelegere privind poziția, dar 
deja există modalități de reparare pentru tineri dacă nu sunt mulțumiți de oricare dintre 
procedurile aplicate la final, de exemplu, de orice hotărâre judecătorească. Deci pot face cerere 
unei instanțe pentru a obține un ordin civil. Există organizații bune precum Clan Childlaw, de 
exemplu, Scottish Child Law Centre (Centrul de Avocatură Scoțian pentru Copii), de asemenea. 
Aceștia furnizează servicii de reprezentare pentru copii. Dar cu toate acestea, cred că ce am 
spus mai înainte despre cei care raportează despre bunăstarea copilului asigurându-se că 
îndeplinesc standardul potrivit de instruire este extrem de important. Din nou, în special pentru 
cazurile de abuz domestic și control coercitiv. Și evident că lucrăm la asta în privința legii. Cred 
că este o chestiune bună asupra căreia să revenim însă mă tem că nu am un răspuns în 
momentul de față despre cum vom putea duce asta mai departe. Dar cu siguranță, din 
materialul video, nu doar Legea dar trebuie să fi menționat și Strategia de Modernizare a 
Justiției pentru Familie când aceasta angajează guvernul să producă îndrumări pentru oameni 
care se gândesc să meargă în instanță, iar aceasta va include foarte foarte multe informații 
pentru copii și tineri.. deci am găsit acea portiță de reparare. Trebuie să găsim acum o soluție și 
cu partenerii noștri, precum Curțile și Tribunalele scoțiene. Deci vreau să spun că vă pot oferi un 
angajament ca o problemă. Bineînțeles că sunt mai mult decât dispus să contui să mă implic, nu 
doar cât sunt aici. Am mai observat și o serie de întrebări referitoare la judecători. Și știu că și tu 
obții și ai conversații cu judecătorii cât de cât, Marsh. Am ... funcționarii mei au o bună relație cu 
Institutul Judiciar. Deci ei furnizează cursuri de formare pentru judecători, au fost foarte foarte 
interesați când a venit vorba de implementarea Legii, să avem o discuție cu ei despre rolul lor și 
cât de important este rolul lor. Și ca să știm, Președintele Lorzilor este responsabil de acele 
cursuri de formare judiciară. Trebuie să fac precizarea acolo altfel voi avea probleme. Dar chiar 
am dori să vorbim cu ei despre asta. Și uitați, cursurile de formare judiciară sunt extrem de 
importante în evenimentele de abuz domestic, și pot fi la fel de importante și pentru Legea 
privind Copiii (Scoția).  
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Marsha Scott: Humza, mulțumim foarte mult. Te voi lăsa cu o întrebare. Doar voi spune că ultimul lucru care 
mai rămâne pe lista de făcut pentru tinerii experți este că și-ar dori foarte mult să vorbească cu 
un judecător superior sau judecător de primă instanță despre experiențele lor și ne-a fost greu 
să aranjăm asta, dacă pot spune? Deci crezi că există vreo modalitate prin care ne-ai putea 
ajuta, noi... noi în prezent compunem un email împreună cu ei adresat Lordului Carloway. Și 
chiar am aprecia foarte mult sprijinul tău în această privință.  

Humza Yousaf: Sigur. Uite, din nou, trebuie să fac din nou acea precizare bineînțeles că în guvern, și pe bună 
dreptate, nu pot spune judecătorilor de instanțe inferioare și superioare ce să facă, deși mulți 
cred că aș putea face asta cu ușurință, însă nu pot dintr-un motiv foarte foarte întemeiat. Dar îți 
promit că data viitoare când voi vorbi cu Președintele Lorzilor, voi menționa conversația 
noastră, voi spune că sunt la curent cu ea. Voi spune că sunt un mare susținător al grupului 
Yello! și firește al politicii de participare a copiilor și tinerilor și implementării politicii care clar 
afectează cursul acestui caz. Deci voi face tot ce îmi stă în putință să transmit cazul vostru 
judecătorului și apoi va fi, bineînțeles, decizia lui în final. Sunt foarte încântat să fac asta în 
numele tău și în numele grupului Yello!.  

Marsha Scott: Aș dori să îți transmitem mii de mulțumiri din partea mea, din partea femeilor și copiilor care 
trec prin experiențe de abuz domestic în cele cinci țări, atât pentru angajamentul tău personal 
cât și pentru rolul pe care Guvernul scoțian l-a avut ca partener public în proiectul nostru. 

Humza Yousaf: Mulțumesc, mulțumesc pentru timpul acordat și abia aștept să văd mai multe aici, mai multe, nu 
doar de la Yello! dar și de la IJCC. Deci mulțumesc tuturor pentru munca pe care o desfășurați 
de-a lungul jurisdicțiilor europene. Mulțumesc. La revedere!  

Marsha Scott:  Bine. A fost fascinant. Mulțumesc tuturor că ați avut răbdare cu noi până acum. Voi preda 
legătura lui Kay Tisdall acum, care urmează să preia frâiele secțiunii următoare.  

Kay Tisdall: Salutare tuturor, faceți-mi cu mâna dacă mă auziți bine. Super! Grozav. Da. Deci după cum m-a 
prezentat Marsha, eu sunt de la Universitatea Edinburgh, fac parte din Grupul de Studii de 
Cercetare pentru Copii și Tineri (Childhood and Youth Studies Research Group (CYSRG)). Iar 
această secțiune este ca să preluăm câteva din acele unde despre care vorbea Sarah. Iar în scurt 
timp, îi vom asculta fiecare dintre partenerii noștri cu punctele principale pe care le vor 
împărtăși cu noi. Li s-a dat sarcina, în punctele noastre principale, să se gândească la o 
schimbare din contextele lor unde proiectul a contribuit. Sau poate cum faptul că au participat 
la un proiect mai larg a făcut posibilă acea schimbare. Aș vrea să spun în doar 30 de secunde că 
a fost un privilegiu să lucrez cu partenerii și să învăț din dezvoltările care au avut loc pe 
parcursul proiectului, să mă inspir din proiect și din munca lor pentru a menține justiția în acea 
zonă. Dacă doriți să aflați biografiile purtătorilor noștri de cuvânt, acestea sunt pe website-ul 
webinarului, deci mergeți acolo. Vom încerca să fim stricți. Doar cinci minute. Cred că toți 
purtătorii de cuvânt știu.  

Heloísa Perista: Mulțumesc foarte mult, Kay. Bună dimineața tuturor. Voi încerca în câteva cuvinte să vă prezint 
care a fost strategia IJCC care a contribuit la schimbarea sistemului în Portugalia. Așa cum ați 
auzit deja în dimineața aceasta, în țara noastră, au avut loc inițiative privind noi legi și politici 
care iau în considerare drepturile copiilor în cazurile de violență domestică. Și unul dintre 
motoarele principale de schimbare a fost Raportul de Evaluare de Referință GREVIO al 
Portugaliei în privința implementării Convenției de la Istanbul publicată în ianuarie 2019. Multe 
din problemele de care ne-am ocupat în cursul proiectului IJCC erau, de fapt, subliniate și de 
Consiliul Europei ca goluri urgente care trebuiau rezolvate. Iar aceste dezvoltări recente au creat 
un mediu politic care a favorizat implementarea activităților IJCC, răspândirea mesajelor și 
implicarea din partea părților interesate. Printre noile practici și politici, astăzi voi scoate în 
evidență creația a ceea ce numim SEIVD. Acesta este un acronim în portugheză sau în engleză – 
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Secțiunile Integrate Specializate privind Violența Domestică. Acestea au fost create în octombrie 
2019. De atunci, s-au dezvoltat proiecte pilot în patru regiuni ale țării, formulând intervenția 
curților penale și pentru familie pentru infracțiunile de violență domestică. Și aș dori să spun că 
lipsa acestor formulări a fost de mult timp identificată ca un gol major în sistemul judiciar 
portughez, precum și un subiect de îngrijorare, și anume referitor la contactul cu copilul în 
cazurile de violență domestică. Bine, dar cum a contribuit participarea la IJCC la implementarea 
acestor schimbări?  

  Pe scurt, am încercat să facem asta nutrind nevoia de a asculta părerile copiilor și drepturile 
copilului să fie auzite în fiecare decizie luată care îi afectează, mai ales în privința contactului cu 
părinții în situații de violență domestică. Am făcut asta adoptând o abordare participativă și 
încurajând implicarea la diverse nivele. În primul rând, am stabilit, după cum știți deja, am 
stabilit un grup de tineri experți în Portugalia compus din adulți tineri care au experiența 
violenței domestice și a sistemului judiciar. Acești tineri, băieți și fete, au acționat ca și consilieri 
ai proiectului. Și cel mai important, au participat la multe întâlniri de forum cu sectoare multiple, 
ținute cu părțile interesate cheie, precum și la întâlnirile bilaterale, ținute cu părțile interesate 
principale pentru revizuirea planurilor de acțiune sectorială, și posibilitățile de implementare 
dincolo de durata acestui proiect. Contribuțiile tinerilor experți IJCC în Portugalia au stârnit 
destul interes și considerație din partea agențiilor naționale, inclusiv sistemele judiciare și în 
special din partea procurorilor publici responsabili secțiunea specializată integrată privind 
violența domestică în Lisabona.  

  În plus, mai general, proiectul IJCC din Portugalia a jucat un rol important în creșterea 
conștientizării pentru nevoia de a asculta ce au de spus copiii și tinerii victime ale violenței 
domestice și în promovarea metodologiilor de participare: completarea studiului model Power 
Up/Power Down cu un grup de copii, și discuția obiectivelor acestor secțiuni cu părțile interesate 
fiind parte din părțile interesate multiple, sectoare multiple, a întărit abilitatea noastră de a 
susține că copiii au un cuvânt de spus și urgența față de sprijinirea copiilor să ia cuvântul, în 
special prin diseminarea modelului de participare IJCC, care este un instrument inovator în 
contextele noastre naționale și locale. Și nu în ultimul rând, perspectiva implicată atât din partea 
sectorului public cheie cât și a organizațiilor de tip societate civilă, combinând opiniile actorilor 
din zona drepturilor femeii și drepturile copilului, lucrând împreună la toate cele șase întâlniri cu 
sectoarele multiple la cartografierea sistemul și la conceperea planurilor de acțiune naționale. 
Aceasta s-a dovedit a fi o strategie de transformare a sistemului de contact cu copilul în 
Portugalia, asigurând totodată siguranța și protecția drepturilor copilului și a femeii afectate de 
violență domestică. Vă mulțumesc că m-ați ascultat.  

Kay Tisdall: Și îi mulțumim Heloísei. Mulțumim că ai prezentat elocvent potențialul ambelor componente ale 
proiectului și cum funcționează în Portugalia. Mulțumesc!  

  Acum, să trecem mai departe la Elena, care pare să fie pe poziții, să auzim în cinci minute 
atracțiile principale.  

Elena Triffonova: Okay. Bună dimineața tuturor. Sunt Elena Triffonova din Bulgaria, Fundația de Cercetare a 
Sexelor din Bulgaria (Bulgarian Gender Research Foundation). Ar trebui să încep cu câteva 
cuvinte despre Bulgaria, în contextul Convenției de la Istanbul. De fapt, țara mea, din păcate, a 
anulat ratificarea procesului acestei Convenții în Bulgaria. Și deși în vara anului 2018, Curtea 
noastră Constituțională a acceptat decizia privind Convenția că aceasta este neconstituțională 
pentru Bulgaria, cu această lege, procesul de ratificare al Convenției la nivel european a fost, din 
păcate, blocat. Și începând să lucrez la proiectul IJCC, contextul în Bulgaria a fost neprietenos, aș 
putea spune – însă a fost chiar mai rău decât teribil.  
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  Dar în orice caz, proiectul IJCC în Bulgaria a implicat experți din poliție, asistenți sociali, 
profesioniști juridici și alte persoane care au gândit la fel și care lucrează în sectorul pentru 
femei și copii. Misiunea și filosofia proiectului este aceea de a ne concentra pe participarea 
copiilor și cum să ascultăm vocile copiilor. A contribuit foarte mult în contextul bulgar. Da, am 
putea fi descriși ca un context „neprietenos”, însă după evenimentele de anulare a Convenției 
din 2010, de fapt, preferăm ca în Bulgaria să nu se folosească Convenția de la Istanbul și să o 
numim doar pe numele oficial, Convenția din 2010 a Consiliului European pentru combaterea 
violenței domestice. Și, de asemenea, Strategia Națională pentru Copii a fost refuzată iar noua 
Lege pentru Serviciile Sociale a fost oprită timp de șase luni. Însă schimbarea pozitivă din 
Bulgaria poate fi percepută la unii profesioniști care nu sunt prea mulți în momentul de față. 
Însă metodologia de participare pentru contactul cu copilul este utilă pentru ei. Iar cazurile 
noastre de lucru cu copiii chiar arată acel efect pozitiv și ceva absolut necesar pentru contextul 
bulgar în acest moment. 

  Noul model cu rezultate pozitive demonstrate încurajează și întărește lucrările oficiale și 
neoficiale ale experților și în special ale Alianței pentru Protejarea împotriva Violenței pe Bază 
de Gen.  Aceasta este o organizație umbrelă pentru 11 ONG-uri din Bulgaria și, de asemenea, 
experți din Poliție, Instituții de Stat și Instanțe, în special una din Curți, Curtea Regională Sofia. 
Ne-au trimis o scrisoare exprimându-și disponibilitatea de a continua să lucreze și să fie mult 
mai concentrate pe acest subiect, femei și copii, femei ca victime ale violenței. În urma 
proiectului IJCC există două grupuri de lucru. La începutul proiectului, două grupuri de lucru au 
fost înființate de către BGRF dar și de Alianța cu Ministerul de Justiție. Și au fost înființate 
doar...punctul principal al grupurilor de lucru a fost acela de a face modificări la legea noastră 
curentă pentru protecția împotriva violenței pe bază de gen, într-o manieră mult mai concretă, 
canalizată, mai protectivă față de copii și femei și o abordare mai sensibilă față de operarea 
drepturilor. Și ca să creeze o abordare holistică, de fapt, grupurile de lucru... și-au încetat 
lucrările. Dar din cauza situației atât de complicate cu COVID, și deoarece unele inițiative erau 
blocate, încă așteptăm să vedem care va fi decizia finală. Și chiar aș vrea să vă mulțumesc vouă, 
tuturor partenerilor pentru contribuțiile lor și, în special pentru sprijin, deoarece proiectul IJCC 
pentru Bulgaria a fost chiar o încurajare serioasă pentru activitățile noastre.  

Kay Tisdall: Elena, mulțumim foarte mult pentru asta și cât de minunat a lucrat proiectul în contextul vostru, 
știind doar modalitățile cum să vă descurcați în aceste vremuri anume. Deci mulțumim foarte 
mult că ai împărtășit asta cu noi. Super. Deci Marsha e următoarea care va spune punctele 
principale însă cred că vrea propriul ei ecran. Deci vă va transfera tuturor slide-urile. Marsha, îți 
predau legătura.  

Marsha Scott: Bineînțeles, măcar o dată mi-am activat și eu sunetul la timp. Voi voi arăta și vouă acest slide. 
Un moment! Stați doar să mut asta. Gata! Deci în privința punctelor principale, în Scoția, este 
foarte dificil să le aleg pe cele mai notabile în cinci minute. Și cred că aș vrea să transmit mii de 
mulțumiri aici lui Sue McKellar, care a desfășurat asemenea lucrări de top pentru susținera 
grupului Yello! și susținerea adulților cred care au avut nevoie de sprijin mai mult decât ceilalți 
în privința modului cum devenim mai buni la amplificarea și implicarea în opiniile copiilor și 
tinerilor pe marginea contactului cu copilul hotărât de instanță. Și a existat o sinergie care a avut 
loc în Scoția în acea perioadă scurtă a acestui proiect IJCC care chiar ne-a demonstrat 
importanța înțelegerii ferestrelor pentru politică, cât de important este să fim gata și importanța 
forței poveștilor copiilor, poveștilor femeilor și toate cele. Deci ce aveți în față sunt niște grafice 
care au fost dezvoltate prin Parlamentul scoțian în același timp în care colaboram cu Bulgaria și 
Cipru, România, Portugalia pe problema schimbării în țările lor. Și cred că sunt două lucruri pe 
care chiar vreau să le împărtășesc pe tema asta. Unul este influența foarte importantă din țara 
noastră. Iar asta cred că se aplică în fiecare țară cu care am lucrat de-a lungul mai multor ani de 
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muncă europeană și internațională, gravitatea, seriozitatea cu care este tratată lucrarea, se 
multiplică geometric când oamenii din propria noastră țară înțeleg că oamenii din alte țări dau 
importanță la ceea ce facem. 

  Deci cred că, ce am văzut din dezbaterea noastră privind Propunerea legii privind violența 
domestică, și nu pot să trec mai departe fără să menționez că acum a fost numită noul standard 
de aur al lumii, este că funcționarii noștri au dat importanță lucrurilor pe care le-am spus destul 
de constant de 20 de ani în privința controlului coercitiv într-o formă diferită deoarece restul 
lumii ne privea. A fost foarte adevărat în cazul lucrărilor de participare deoarece în cursul 
dezabaterii pe marginea Propunerii legii privind violența domestică, am putut să sprijinim niște 
supraviețuitori adulți care să vorbească cu Comisia noastră de Justiție, ceea ce este vital pentru 
adoptarea oricărei legislații. Am văzut cât de remarcabil a fost. Am fost foarte angajați să 
încercăm să realizăm acest lucru prin discuțiile despre Propunerea legii privind Copiii (Scoția). Și 
în dezbaterile noastre pe marginea Propunerii legii privind violența domestică, am tot spus, 'Dar 
copiii?' Și elementele Propunerii legii privind violența domestică cu care s-a pornit chiar nu a 
reflectat ceea ce a înțeles grupul Women's Aid de ani de zile, și acum că s-a dezvoltat Comisia 
pentru Copii și o întreagă varietate de alți actori din mediul agențiilor multiple și anume că, dacă 
copiii sunt într-o familie unde abuzul domestic există, nu contează dacă sunt într-o încăpere 
când abuzul domestic are loc în casă sau chiar și în țară. Dacă sunt în familie, atunci sunt victime 
ale abuzului domestic. Și cum reușim să facem sistemele noastre legale să rețină că trebuie să 
înțeleagă mai degrabă decât să îi trateze ca pe niște martori sau, din nefericire, așa cum am mai 
fost auziți spunând, daune colaterale. Deci punctele principale pentru noi au fost acelea că în 
Scoția am putut să luăm ceea ce am învățat din participarea la lucrarea de Propunere a legii 
privind violența domestică și să o înglobăm în lucrarea noastră pentru Propunerea legii privind 
Copiii (Scoția), ajutând Guvernul să creeze o Propunere pentru ordinele de propecție, care acum 
ajunge în fața Parlamentului nostru și a fost parte a angajamentului pe care ni l-a oferit 
Guvernul scoțian pe măsură ce lucram la Propunerea legii privind violența domestică. Deci 
bănuiesc că aceste două lucruri chiar sunt foarte foarte vitale în influențarea interesului lumii 
din afară și să împărtășim în propria noastră țară ce am învățat de la celelalte țări.   

  Și în al doilea rând, nu subestimați niciodată poveștile și vocile supraviețuitorilor în procesul de 
elaborare de politici. Cred că mai există încă o mare parte din lucrări care trebuie făcută pe 
marginea înțelegerii cum participarea poate îmbunătăți și injecta responsabilitate în 
implementare. Și dacă aș avea cale liberă, am mai extinde acest proiect pentru încă doi ani, 
parcă văd oamenii dându-și ochii peste cap, pentru a studia implementarea în Scoția. Dar cred 
că aceastea sunt chiar niște învățăminte reale și putem vedea că Scoția este un loc mai bun 
pentru copiii și femeile care trăiesc cu abuz domestic datorită acestei lucrări. Asta am fost eu.  

Kay Tisdall: Marsha. Mulțumim. Marsha. Mulțumim. În calitate de persoană care, de asemenea, lucrează în 
Scoția, cred că aspectele cheie vor fi implementarea. Deci ne ocupăm de asta. Și mulțumesc 
foarte mult. Laura urmează să ne vorbească și cred că are niște slide-uri pe care Tanya le va 
posta. Laura, ai legătura. 

Laura Albu: Salutare! În primul rând, sunt foarte încântată să fiu aici cu voi. Și, de asemenea, voiam să spun 
că după 20 de ani, o grămadă, numele organizației noastre, Centrul de Mediere și Securitate 
Comunitară este practic importat din aceeași influență magică pe care a avut Scoția asupra 
noastră acum 20 de ani când am studiat strategiile comunitare de siguranță pe care voi le-ați 
elaborat în toată țara. Așa că ne-am gândit că ar fi o bună practică și în România. Deci lângă 
slide-ul pe care... deci 20 de ani mai târziu cu o concentrare în toate abordările noastre, nu doar 
în proiectul IJCC, dar toate lucrările pe care le facem la nivel comunitar, lucrând cu femeile și 
copiii care sunt victime ale violenței domestice. Și, din fericire, noi, românii, am ratificat 
Convenția de la Istanbul, deci aș putea spune, comparativ cu dificultățile cu care se confruntă 
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Bulgaria, aș putea spune că suntem norocoși că în 2016 am ratificat Convenția de la Istanbul. Și 
după aceea, am procedat la modificarea legislației, deci am adoptat legislația noastră internă la 
Convenția de la Istanbul. Deci, de fapt, multe din articolele Convenției au fost încorporate în 
legislația noastră internă, nu prea mult articolul la care încercam să lucrăm în cursul acestui 
proiect. Deci vorbim despre, aveți pe ecran în partea stângă, articolul 26 al Convenției, care se 
concentrează asupra protecției și asistenței acordate copiilor martori ai violenței domestice, 
articolul 31 care vorbește despre custodie, drepturile la vizită și siguranță, și articolul 56 despre 
măsurile de protecție.  

  Și acum, ce încercăm să elaborăm cu părțile interesate. Am cartografiat... puteți vedea pe 
hartă... avem sediul în orașul Iași care se află în partea de nord-est a României. Dar nu am lucrat 
doar cu Tribunalul Iași. Am lucrat și cu Tribunalul din Brașov, care este un alt oraș mare din 
România. De ce am făcut asta? Deoarece în timp ce încercam să vedem care erau practicile 
bune, puteam să furăm din experiențele Scoției și ale altor țări și să le adaptăm în țara noastră. 
Încă ne lipsea tipul de servicii sociale pe care le aveți în țările voastre și, de asemenea, deci 
oamenii care iau contact cu copiii în timpul ședințelor de judecată. Deci în paralel, în timp ce 
încercam să documentăm ce ar putea îmbunătăți experiența copiilor în instanțe, încercam să 
vedem la ce părți de legislație putem lucra împreună cu partenerii noștri care sunt Agenția 
Națională pentru Oportunități Egale din România și care este organul responsabil cu egalitatea 
pe bază de gen în România. Și deci am conceput împreună un plan de lucru pentru modificarea 
dispozițiilor legislației interne. Și sperăm că acesta a fost motivul pentru care Sarah a menționat 
mai înainte și ceilalți purtători de cuvânt au spus că veți putea vedea impactul proiectului IJCC în 
România anul viitor probabil deoarece în prezent, România va avea alegeri parlamentare în luna 
aceasta, în noiembrie. Deci practic va fi viitorul Parlament cel care va prelua propunerea pe care 
am pregătit-o în această privință.  

  În al doilea rând, pentru noi, a fost destul de dificil să avem un grup de lucru cu copii participanți 
precum Yello! Însă am reușit să îl formăm când începuse COVID anul acesta. Deci a fost un 
proces foarte intens deoarece am început cu un grup de fete care au avut această experiență a 
audierilor în instanță și care practic nu fuseseră auzite sau intervievate pe scurt și au avut o 
experiență foarte urâtă în județul Iași, în timp ce în paralel vorbeam cu un alt avocat și terapeuți 
și judecători din Brașov unde a avut loc o experiență diferită, o experiență mai bună. Deci 
practic am combinat informațiile din cele două orașe pentru a vedea de ce într-un loc lucrurile 
merg iar în altul nu. Așa că am descoperit că dincolo de modificarea legislației în România, 
trebuie să alocăm mai multe resurse pentru judecători. Judecătorii noștri practic... pe care i-am 
întâlnit în ambele orașe, vorbeau despre numărul mare de cazuri pe zi pe care îl au și de faptul 
că nu au timp să acorde atenție cazurilor de familie aduse în instanță. Așa că le-am trimis 
înregistrarea cu fetele și experiențele lor la instanță. Deci după toate acestea, a avut loc o 
experiență remarcabilă precum în Scoția. Deci acum, ce putem spune, avem practic 12 fete, de 
vârste... cea mai tânără... are 11 ani și cea mai mare are 18, cu care ne întâlnim regulat, 
câteodată săptămânal, câteodată la două săptămâni, chiar dacă este COVID și trebuie să le luăm 
din diferite sate de pe lângă oraș și din orașul nostru și să ne întâlnim cu ele la biroul nostru. 
Este o experiență într-adevăr remarcabilă. Avem o grămadă de propuneri bune de acolo și 
sperăm că vor putea să viziteze Parlamentul și să vorbească cu noii politicieni în următorii patru 
ani. Deci avem, iar grupul nostru nu se numește Yello! se numește Aurora de la cântăreața 
norvegiană care este tânără și care le inspiră pe fetele noastre. Deci ele au ales acest nume 
pentru grupul nostru. Sunt aici ca să vorbesc mai mult despre propunerile noastre și pentru 
partea cu întrebări și răspunsuri. Vă mulțumesc. 

Kay Tisdall: Laura, îți mulțumim. Le-am văzut puse pe chat [faceți click AICI pentru a asculta podcastul 
fetelor]. Este extraordinar ceea ce ați putut face în perioada cu COVID-19 și că încă puteți ține 
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legătură cu tinerii. Îți mulțumim că ai împărtășit cu noi. Super. Susana, ești gata? Ultima dar cu 
siguranță nu cea din urmă. Ai legătura.   

Susana Pavlou: Mulțumesc, Kay, pentru că mi-ai dat cuvântul. Aș vrea să vă dau câteva informații generale. 
Scuze, ar trebui să mă prezint. Sunt Susana Pavlou. Sunt directorul Institutului the 
Mediterranean Institute to Gender Studies (MIGS – Institutul Mediteranean pentru Studii de 
Gen), care este un partener separat în proiectul IJCC. Doar ca să vă dau câteva informații 
generale, contextul din Cipru în care am lucrat. Și acum că vin atât de târziu în acest program, va 
avea sens pentru că multe femei minunate mi-au vorbit despre toate aceste probleme. Deci în 
Cipru, am înțeles puțin și în continuare înțelegem prea puțin despre modul în care abuzul 
domestic asupra femeilor afectează copiii dincolo de statutul de martori. Drepturile femeilor și 
siguranța nu sunt văzute intrinsec legate de drepturile copiilor în lege și practică. Se presupune 
că interesele superioare ale copilului înseamnă să aibă ambii părinți implicați în viața lui, însă 
părinții lor cu istoric de violență domestică asupra mamelor pot fi, așa cum Marsha s-a exprimat 
foarte succint, foarte eficient, un tată "suficient de bun" (în ghilimele). 

  Deci în momentul de față nu există mecanisme în vigoare care să asigure dreptul copilului la 
exprimarea opiniilor despre deciziile luate de legea pentru familie în contextul abuzului 
domestic. Dar la momentul când am implementat acest proiect, am avut un set de oportunități 
și acestea au fost motorul pentru schimbare în contexte separate. Prima este, așa cum au 
menționat mulți dintre parteneri, cu excepția Bulgariei unde a avut loc o reacție împotriva 
Convenției de la Istanbul. În noiembrie 2017, după mulți ani de muncă de susținere în numele ... 
de către organizațiile pentru drepturile femeii, am ratificat Convenția de la Istanbul. Și deci asta 
a fost o oportunitate enormă pentru noi pentru a lucra mai pe larg la violența asupra femeilor 
dar și uitându-ne la articolele anume, art. 26, de exemplu, care prevede anume experiențele de 
violență ale copiilor sau impactul violenței asupra femeilor asupra copiilor. 

  La momentul acela, exista și o reformă extensivă a legii privind familia. Din nefericire, la 
începutul acestui proiect m-am așteptat ca acea reformă a legii privind familia să ... nu va ajunge 
la culme până la finalul acestui proiect. Dar din nefericire, au trecut trei ani de când s-au propus 
acele modificări pentru prima dată de către Ministerul de justiție și încă nu au luat efect. 
Motivul pentru care acest lucru este important este pentru că există dispoziții specifice care ar 
întări dreptul copiilor la exprimarea opiniilor în deciziile care îi afectează. Și mai există și alte 
modificări care ar avea un impact asupra măsurii în care abuzul domestic trebuie luat în 
considerare în deciziile privind contactul cu copilul. Și cel de-al treilea motor al schimbării, aș 
zice, este înființarea Casei Copiilor, care este un serviciu integrat pentru victimele abuzului 
sexual asupra minorilor în urma modelului Barnahus, care a început să aplice în proceduri, 
politici și practici, principiul și interesul superior al copilului, și cum ar arăta asta în timp real. Și 
au clădit ... este desfășurat de organizația Speranță pentru Copii. Aceștia au făcut lucrări 
incredibile în clădirea unei baze de probe în jurul acestui topic.  

  Deci în privința proiectului nostru și a contribuției pe care a făcut-o. O altă oportunitate pe care 
am avut-o în perioada de început a proiectului când Marsha Scott, incredibila Marsha Scott, a 
venit în Cipru ca să vorbească despre multe lucruri despre care a vorbit mai devreme la seminar 
și care erau foarte importante în contextele noastre ca să începem să înțelegem teoria și 
probele privind abuzul domestic asupra femeilor. La momentul acela, întâlnirea cu multiplele 
părți interesate la care Marsha a participat a fost organizată la comun de către Comisia pentru 
Drepturile Copilului din Cipru și Comisia de Consiliere pentru Prevenirea și Combaterea Violenței 
în Familie. Iar Comisia la momentul acela lucra la o propunere către Ministerul Muncii pentru un 
serviciu integrat pentru femeile care trec prin violență domestică și copiii lor și care acum se 
numește Casa Femeilor. Iar Casa Femeilor, care a fost aprobată de Consiliul Miniștrilor, este 
practic... va începe activitatea în următoarele câteva săptămâni. Va funcționa ca o multi-agenție, 

https://www.unic.ac.cy/centres/academically-affiliated-institutions/mediterranean-institute-of-gender-studies-migs/
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un centru multi-disciplinar pentru situații de criză pentru femeile victime ale violenței și pentru 
copiii lor. Deci va funcționa ca un centru care se va ocupa de tot. Misiunea acestuia este să 
furnizeze siguranță, gestionarea crizei, să sprijine femeile victime ale violenței și copiii lor, să 
ofere servicii de calitate specializate, accesibile și coordonate sub un singur acoperiș. 

  Iar Comisia la momentul respectiv, în timp ce dezvolta această propunere, a decis să includă un 
avocat pentru copii, un fel de funcționar pentru drepturile copilului, acesta fiind unul din 
modelele pe care Scoția, partenerul nostru scoțian, l-a propus în cadrul proiectului IJCC. Iar 
funcționarul pentru drepturile copilului sau avocatul copilului va fi un membru al echipei nucleu 
din Casa Femeilor în vederea furnizării unui sprijin specializat copiilor care au experiența 
abuzului domestic. Rolul va asigura și că drepturile copilului sunt luate în considerare în toate 
procedurile și procesele și că sunt prietenoase pentru copii, sigure, inclusiv proceduri civile și 
penale. 

  Și ca să răspund la observația Marshei din chat privind accesul la consilierea juridică și 
reprezentare, în vederea garantării că va exista un avocat la Casa Femeilor în cadrul echipei 
nucleu, așteptăm cu nerăbdare să vedem cum se va dezvolta acest rol în cadrul multi-agenției. 
Vreau să mai menționez și că rolul avocatului copilului nu este dezvoltat anume pentru 
sprijinirea copiilor să le transmită opiniile în instanță în cazurile de contact. Noi credem că 
dezvoltarea acestui rol este primul pas către clădirea competenței și să identificăm cum să 
răspundem la nevoile specifice ale copiilor afectați de violența partenerului mamei lor, dincolo 
de statutul de martori, încorporând o perspectivă a drepturilor copiilor în sistemul de răspuns. Și 
în cele din urmă, voiam să mai comentez asupra celor menționate de Sarah în prima ei 
prezentare. Am lucrat îndeaproape cu Comisia pentru Drepturile copilului pentru adaptarea și 
implementarea metodologiei Power Up/Power Down, pe care Biroul Comisiei a pilotat-o prin 
sesiuni online cu 15 tineri care aparțin grupului de tineri experți. Deci nu au fost copii care au 
trecut neapărat prin experiențe de abuz domestic, însă au dezvoltat niște recomandări chiar 
importante privind drepturile copiilor de a-și exprima opiniile și cum se poate face asta în 
procesele civile. Iar acele recomandări vor fi trimise mai departe judecătorilor din instanțele 
pentru familie de către Comisia care cooperează cu noi. Deci asta e tot din Cipru. Vă mulțumesc 
că m-ați ascultat.  

Kay Tisdall: Mulțumim. Mulțumim, Susana. Mai avem timp pentru cel puțin una sau două întrebări, 
răspunsuri, chat-uri. Va fi o mică cursă cine vrea să pună întrebarea în căsuța de dialog primul? 
Iar Christina, Ministrul nostru, a fost amabilă și a stat cu noi. Ne-am gândit să facem o pauză la 
finalul sesiunii de întrebări și răspunsuri, Christina, dacă ești dispusă să ne dai câteva reflecții 
câteva minute. Mulțumim. Asta înseamnă într-adevăr să fii partener, cuvintele vor urma, posibil 
să trebuiască să fii rapidă. Dar da, sunt subiecte pe care oamenii vor să le aducă în discuție pe 
chat? Vrem să ne întoarcem înapoi și să împărtășești cu noi puțin training. Alte probleme? Și 
dacă vreți să le adresați unui purtător de cuvânt anume, precizați și asta în căsuța de chat. Până 
ce vă gândiți, Susie spune că link-ul pe care l-am pus cu povestea Mariei se pare că nu merge. 
Evident că la mine merge. Verificăm acum dacă blogurile generale te vor direcționa acolo. 
Super. Face o încercare pentru noi. Grozav. Așa cum spune Marsha, comentariile sunt 
binevenite. Ana intră pe fir. Super. Mulțumim, Ana! 'Cum au combinat diferite țări din proiect 
drepturile copiilor și femeilor?' Wow chiar e o întrebare bună. Susana, ai vrea să contribui puțin 
la asta și apoi poate și Marsha?  

Susana Pavlou: Să vă dau experiența din Cipru, da?  

Kay Tisdall: Da. Cred că combinația cu Comisia pentru Copii este fascinantă.  

Susana Pavlou: Bun. Deci vreau să spun că este o provocare enormă și cu siguranță nu am de gând să prezint 
Cipru ca un exemplu de bună practică încă. Vreau să spun, asta este...combinarea drepturilor 

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/


p.20 
 

Îmbunătățirea Justiției în Contactul cu Copilul este un Proiect finanțat de Programul Drepturi, 
Egalitate și Cetățenie (2014-2020) al Uniunii Europene. 

femeilor cu drepturile copiilor a fost schimbarea pe care doream să o facem prin acest proiect. 
Și, din nou, așa cum am spus la începutul prezentării mele, această combinație...cum se 
influențează una pe cealaltă și cum sunt interconectate este puțin înțeleasă în Cipru. Și ce 
încercăm să facem, în primul rând, prin incluziunea Funcționarului pentru drepturile copiilor în 
cadrul Casei Femeilor, care este un serviciu integrat pentru victimele violenței asupra femeilor 
din cadrul Convenției de la Istanbul, este să implementăm această Convenție de la Istanbul. Cam 
acesta este tipul de dovadă bazată pe practică pe care încercăm să o dezvoltăm acum. Cred că 
prin asta, prin implementarea acestui model. Și nu cred că a fost prea mult, cred, știți, ca să fim 
modești, nu cred că a fost chiar o mare realizare că drepturile femeilor și drepturile copiilor sunt 
intrinsec legate unele de altele. Însă s-a înțeles că, cel puțin de către cei care au lucrat la 
dezvoltarea modelului pentru Casa Femeilor, că copiii victime ale abuzului domestic au propriile 
drepturi. Și ... încercăm să facem cumva să influențăm sistemul din interior. Da. Asta este ... abia 
spargem gheața, știți, munca noastră abia a început, dacă vreți.  

Kay Tisdall: Mulțumim foarte mult pentru asta. Marsha, dorești să intervii?  

Marsha Scott: Da. Cred că... în general am o notă destul de optimistă dar la subiectul acesta, aș putea spune 
că ... încă urcăm un munte abrupt aici. Iar COVID ne-a arătat cât de multă muncă trebuie făcută 
în această arie, sincer, în protecția copilului, asistența socială și educație. Pentru că la aproape 
fiecare colț, funcționarii noștri responsabili cu strategia din toate aceste câmpuri au răspuns la 
provocările pandemiei de COVID în moduri care au făcut femeile invizibile iar mamele au fost 
invizibile. Deci s-au luat decizii din nou și din nou care ne arată că oamenii par să creadă că 
viețile copiilor există cumva separat de viețile mamelor. Și că provocările vor fi citite de-a lungul 
sistemeleor, de aceea abordarea care implică multi-agenții este atât de vitală. Dar cred că 
trebuie să înțelegem că acesta este un proiect pe termen lung. Deci când, de exemplu, am ... 
unii dintre voi se vor abține și vor spune, vor ridica din sprâncene gândind, 'O, doamne, nu-mi 
spune că o va face din nou.' Dar știți cum am făcut acest lcuru. Deci femeile de-o parte, copii de 
cealaltă, nu? Și dacă credem că putem concepe politici pentru copii, da, care vor funcționa, care 
nu vor afecta femeile la bine și la rău, clar nu suntem competenți. Deci conceperea politicilor în 
mod competent și practicile competente necesită ca noi să înțelegem că, dacă faci ceva unui 
copil, faci ceva și mamei, faci ceva mamelor, faci ceva și copiilor. Ar putea fi bine pentru ambii, 
ar putea fi bine pentru unii însă rău pentru ceilalți. Dar dacă nu înglobezi asta sub o formă în 
care crezi că răspunzi la COVID, la abuzul domestic, la sărăcie, atunci vei fi sortit eșecului 
continuu. Deci sărăcia copilului este un exemplu extraordinar. Scuze, mă voi opri imediat. Dar 
sărăcia copilului este un bun exemplu. Avem 15 ani de lucrări politice asupra eradicării sărăciei 
copilului în Scoția. Au eșuat constant deoarece în mod constant au eșuat în rezolvarea 
problemei sărăciei femeilor. Deci, vedeți cum stă treaba. E timpul să tragem oamenii la 
răspundere. Și când vorbesc despre copii, dacă în acel răspuns nu au înglobat și înțelegerea că 
drepturile copiilor sunt interconectate cu drepturile femeilor, înseamnă că sunt incompetenți în 
munca lor. Și în final, vreau doar să spun că noi, la fel ca multe din ... cred că toate țările din 
acest apel, ne-am oferit angajamentul Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului 
(CNUDC). Și ceea ce spunem aici în Scoția este că, dacă vrei practic ca asta să funcționeze pentru 
că ești în mijlocul încorporării ei în legea scoțiană, atunci trebuie să încorporezi CEDAW, 
convenția pentru a aboli discriminarea împotriva femeilor în legea ta pentru că nu poți face una 
fără cealaltă.  

Kay Tisdall: Wow, au loc numai discuții bune acum. Cu atât de multe întrebări, nu prea vom avea timp să 
vorbim despre ele aici, dar trebuie să păstrăm conversația în afara sferei. Îi voi da privilegiul 
Laurei imediat. Sunt interesați de materialul video pe care l-ați trimis judecătorilor și 
răspunsurile judecătorilor apoi. Am să îți predau legătura să comentezi pe tema asta înainte să 
încheiem.  
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Laura Albu: A fost doar o înregistrare a vocii deoarece a fost o înregistrare pe Zoom, însă a fost cu fața mea 
și vocea ei. A fost foarte interesant pentru că fata a menționat audierea, o audiere pe care ea și 
sora ei au avut-o cam de două minute în instanță. După aceea, la discuțiile cu judecătorii din 
Brașov, aceștia spuneau că audierile copilului sunt undeva la, nu știu 15-20 de minute, sau mai 
mult. Deci a fost clar o abordare diferită acolo. De asemenea, au avut loc o mulțime de discuții 
privind conținutul întrebărilor puse de judecători care clar nu fuseseră luate în considerare de 
cazurile de la Iași pentru că fetele erau speriate, ele fuseseră victimele directe ale violenței, iar 
curtea tot a decis că trebuie să petreacă timp cu tatăl lor. Iar acum pregătim și un podcast. Din 
păcate, este în limba română. Fata care și-a înregistrat vocea ne ajută chiar acum, pune discuția 
cu judecătorii în căuța de dialog a podcastului. Ea este acum cea mai tânără voluntară a noastră. 
Deci e o combinație de feedback din partea copiilor despre ce consideră judecătorii că este 
corect pentru ei și cum ar trebui să aibă loc o audiere adevărată în instanță. Deci a fost un 
feedback clar însă nu a fost okay prin ce a trecut fata. Și asta a fost despre materialul video. Deci 
veți avea podcastul curând. Al doilea lucru la care vreau să mă întorc, okay... Scuze, în privința 
combinației dintre femei și copii, în România spre exemplu, deoarece avem un Ordin de 
protecție pentru situații de urgență, un instrument clar al implementării Convenției de la 
Istanbul, toate fetele, toți copiii care ... deci dacă Ordinul de protecție pentru situații de urgență 
se aplică pentru o femeie, ea fiind adultul, copiii sunt și ei protejați. Aceștia nu ar trebui să își 
viziteze tatăl. Există, de asemenea, un instrument foarte clar prin care vedem Convenția de la 
Istanbul ca pe un instrument foarte bun de a vedea că copiii nu sunt doar martori, ci și victime în 
familiile cu violență domestică. Dar putem discuta mai multe despre asta.  

Kay Tisdall: Întotdeauna cred că este un semn bun la webinar când vrem să tot continuăm, dar Christina, ai 
vrea să iei cuvântul, ca să zic asa, și să ne împărtășești din reflecțiile tale? 

Christina McKelvie: Da. Mulțumesc. Bună dimineața tuturor. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat la acest 
webinar în dimineața aceasta. Am stat aici, am luat notițe și am trimis mesaje și toate cele, am 
învățat o grămadă de chestii noi, cred că de la Purtugalia, Bulgaria, România și Cipru în 
dimineața aceasta. Chiar mă bucur să aud despre munca pe care o desfășurați. Întotdeauna 
putem învăța unii de la ceilalți, dar mă bucur și să aud că și voi luați din lucrările pe care le facem 
noi în Scoția ca și învățăminte. Ca să știți, când femeile ajută alte femei, cu toatele câștigăm. 
Deci mă bucur să aud. Am câteva puncte factuale de precizat ca răspuns la unele din întrebări și 
apoi câteva refelcții. Și voi fi cât se poate de rapidă.  

  Există câteva întrebări principale despre Propunerea pentru Legea privind copiii (Scoția) care 
acum este Lege, și implementarea. Deci avem un program și un program adițional acum pentru 
implementare în jurul principalelor dispoziții ale legii, un memorandum financiar a însoțit 
Propunerea de unul singur. Însă, sperăm, pentru că totul a fost afectat rău de COVID, că va 
merge la câteva consultații publice la începutul lui 2021. Deci nu mai e mult. Anul acesta a trecut 
foarte repede și evident că dorim să obținem o grămadă de răspunsuri la asta, să dezvoltăm 
regulamente și standarde. Și întotdeauna încercăm să facem asta în parteneriat cu agențiile 
noastre. Și credeți-mă, Marsha știe unde locuiesc, și niciodată nu scăpăm cu nimic fără influența 
ei și cum influențele ei sunt întotdeauna fantastice și le apreciem foarte mult, chiar și când este 
brutal de sinceră, avem nevoie să auzim și asta. Deci am studiat toate astea.  

  Pe de altă parte, intenționăm să începem din aprilie 2023, pare să fie destul până atunci. Dar, 
dacă nu altceva, ... ce am învățat din procesul de trecere prin Legea privind violență domestică 
este că atunci când îți aloci timp suficient pentru a face lucrurile cum trebuie, obții o legislație 
mai bună. Și bănuiesc că întotdeauna am susținut că trebuie să lucrăm bine mai degrabă decât 
să lucrăm repede, deși lucrând repede ajutăm oamenii mai repede. Și de aici și coproducția în 
lucrul cu voi și cu celelalte agenții este foarte foarte utilă pentru că ajungem să ne iasă bine și 
sperăm să ne iasă bine, întotdeauna este un proces de dezvoltare și în asta.  
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  Încă un punct rapid despre ... cineva a pus o întrebare despre vârsta minimă. Am scos 
prezumpția că vârsta de 12 ani este vârsta la care poți fi implicat în aceste lucruri și să lucrezi 
foarte îndeaproape cu alte organizații precum Parlamentul Tinerilor [scoțieni] și un număr de 
organizații pentru tineri au desfășurat lucrări extraordinare. Munca desfășurată de Avocatul 
nostru General în calitate de Avocat General pentru Scoția cu Eroii de Zi cu Zi și ascultând copiii 
și pentru tineri și bineînțeles, vocile grupului Yello! și ar trebui, pe măsură ce ne iese. Deci când 
dezvoltăm politici cu obiective pe acest subiect, cum vorbim cu copiii într-o manieră potrivită 
pentru ei, practic lucrăm un pic la modelul Barnahus House. Avem propriile proiecte și lucrăm și 
la acelea. Deci spațiul există.  

  Și mai există o altă chestiune legată de funcționarii pentru bunăstarea copiilor și cum vor fi 
aceștia instruiți. Din nou, vom căuta să vorbim cu partenerii noștri despre cum putem face asta, 
să căutăm să vedem cum putem instrui persoanele care raportează într-o manieră în care îi 
ajută să înțeleagă că vorbesc cu copii, mai ales să înțeleagă copiii foarte mici, iar asta va face 
parte din consultațiile publice. Deci dacă aveți idei pe această temă, chiar am vrea să le auzim. 
Ne veți ajuta și dacă veniți cu idei mărețe, și dacă veniți cu idei mici, trebuie să le știm pe toate. 

   Și permiteți-mi să îmi aduc notițele respre reflecții și am să închei pe scurt ca să puteți să aveți 
partea finală a evenimentului. Pot să spun despre drepturile copiilor în cadrul CNUDC? În cadrul 
acesteia, știm că Comentariul General 5 a primit câteva comentarii despre lucrurile despre care 
am vorbit în această dimineață. Însă există și lucruri mai mari care au loc în guvern chiar acum, 
iar eu sunt președinte împreună cu partenerul meu de la COSLA comisia pentru Siguranța 
Egalității unde Marsha și alții sunt membri. Ne întâlnim și vorbim, sortăm, rezolvăm și explorăm, 
facem toate lucrurile astea pentru a încerca să dezvoltăm o politică și practică. Însă mai există și 
alte câteva lucruri mai extinse care au loc în guvern acum. În prezent sunt în comisia Grupului 
Operativ pentru Drepturile Omului în Guvernul Scoțian care a privit pe tot parcursul pandemiei. 
Câteva lucruri au fost întârziate din cauza pandemiei însă am reușit să mișcăm majoritatea 
lucrurilor online. Deci am avut cam 30 de oportunități de consultație. Astea deja, și urmează să 
mai vină.  

  Însă există câteva puncte principale care sunt chiar importante în lucrul cu Grupul Operativ 
pentru Drepturile Omului. Aceștia vor dezvolta o platformă politică și să sperăm că se va 
transforma în ceva ce va arăta ca o propunere cu care vom putea merge la următoarea sesiune 
a Parlamentului despre cum să susținem drepturile omului în Scoția. În cadrul acesteia se află 
lucrarea pentru CEDAR. Este efectiv esența. Desfășurăm lucrări pe CRPD și bineînțeles și 
procesul CNUDC informează, însă CEDAR este o lucrare cheie acolo. O avem pe Nicole Busby 
care ne ajută să dezvoltăm și să înțelegem toate astea. Și dacă cineva dintre voi o știe pe Nicole, 
veți ști cât de dedicată și cât de grozavă este munca ei în acest domeniu. Tocmai am primit o 
nouă lucrare academică din partea ei pentru că există puțină tensiune între lucrurile rezervate și 
descentralizate. Și, așa cum știți, încercăm să lucrăm la unele dintre ele și să obținem ceva care 
funcționează foarte bine. Deci asta ar trebui să vă dea puțină speranță și pe tema asta.  

 Dar în cadrul Grupului Operativ, bineînțeles că o propunere de drepturi ale omului va avea 
nevoie să aibă ceva care este despre dreptate, despre reparare, despre acces, despre toate 
astea iar noi le studiem pe toate pe parcurs.  

 Mă bucur să aud că considerați că Scoția se descurcă bine. Mai avem încă atât de multe de 
făcut. Avem și un apetit pentru a face mult mai multe. Și, cu siguranță, și în rolul pe care îl am. 
Însă unul din micile praguri cheie pe care le-am atins chiar în acest weekend a fost Propunerea 
legii privind Protecția Egală, unde acum copiii din Scoția au aceași protecție ca și adulții ÎN FAȚA 
LEGII când vine vorba de agresiuni și acte de agresiune obișnuită. A avut loc o lungă dezbatere la 
radio în această dimineață, dar ne bucurăm să vedem că cultura de înțelegere a populației se 
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mișcă și ea cu noi. Când explicați despre, practic, acum puteți obține aceeași [protecție] și 
copilul acum poate obține aceeași protecție ca și voi. Dacă cineva vine și îți dă o palmă și când o 
întorci pe o situație adultă, ei zic, 'Mda, destul de corect.' Știți. Deci încă avem niște gânduri să o 
schimbăm, dar avem o lege acum. Avem o lege acum.  

 Și bănuiesc că următorii pași care urmeză, ceva despre care eu și Marsha am vorbit de ani de 
zile, ceva pentru care eu și Ministrul Locuințelor, Kevin Stewart l-am tot urmărit pe dl. Yousaf în 
această privință. Îi suntem recunoscători că ne-a ascultat și a luat în considerare ce am spus. Și 
cu siguranță doamna Prim Ministru și-a oferit și ea angajamentul. Așa că știu că Propunerea 
Legii privind abuzul domestic agrantează că familiile pot sta în casele lor iar infractorul este cel 
care trebuie să plece și să obțină sprijin în altă parte. Însă asta se leagă de argumentul Marshei 
despre femei, copii, și în multe cazuri, cred că undeva la 20%, asta din ce îmi amintesc, dar cred 
că undeva la 20% din cazurile de lipsă de adăpost din Scoția sunt ale familiilor care fug de 
violență domestică, pentru care dacă ar fi fost un ordin de restricție aplicabil, ar fi putut sta în 
cercurile propriilor lor familii și ar fi beneficiat de sprijinul familiei. Atunci, dacă am include asta, 
problema lipsei de adăpost ar fi remediată pentru aproape 20% din familiile din Scoția, și ar fi o 
oportunitate extraordinară de a schimba acest lcuru. Așadar, Siguranța Egalității continuă cu 
lucrările sale pentru că Guvernul scoțian continuă cu lucrările sale.  

 Și știu că este un eveniment centrat pe justiție în această dimineață și sunt chiar recunoscătoare 
pentru asta, dar am considerat că trebuie să știți, și probabil că deja faceți unele din celelalte 
lucrări pe care le desfășurăm, dar foarte important, oportunitățile de a lăsa comentarii, de a 
influența și ne transmite gândurile și ideile voastre despre cum putem să facem mai bine, 
pentru că putem face mai bine doar dacă ne unim. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Marsha! 
Mulțumesc tuturor. Mă bucur că am văzut fețele tuturor.  

Kay Tisdall: Christina, ce tur de forță ai făcut în câteva minute. Îți mulțumim că ai împărtășit tot ceea ce faci 
în calitate de Ministru pentru Persoane Vârstnice și al Egalității. Și cred că vei auzi chiar mai mult 
de noi. Deci îți mulțumim. Cred că schimbăm planul puțin. Urmează să predau legătura Marshei 
care cumva va face un rezumat la final. Deci, Marsha, ai legătura.  

Marsha Scott: Unde sunt? Okay, aici sunt. Da. Cred că acum că ne-au mai rămas doar trei minute, cei care mă 
cunosc vor spune, nu, nu, nu spune prea multe Marsha. Așa că am să, cred, am să subliniez o 
parte din motivul pentru care am fost în măsură să facem câteva lucruri foarte bune în Scoția, 
deși mai avem munți de urcat, iar partea este că am acordat atenție elementelor de inegalitate 
a femeilor care duce la rezultate proaste pentru copiii și familiile lor. Iar unele dintre astea au 
legătură cu faptul că trebuie să ne asigurăm că pozițiile de putere din țara noastră, precum 
reprezentanții noștri locali, parlamentarii noștri, Cabinetul nostru, conducătorii noștri din 
diverse direcții, diverse departamente ale guvernului nostru, sunt reprezentative pentru 
populația scoțiană. Am văzut niște schimbări minunate pe plan politic. Ca rezultat, femeile s-au 
implicat și au devenit puternice în structurile noastre guvernamentale. Iar asta cam unește tema 
noastră finală, dacă nu dăm atenție la modul în care elementele de inegalitate și oprimare 
constrâng opțiunile unei țări, acea țară va fi sortită să continue să repete eșecurile față de copiii 
și femeile care trăiesc cu abuz domestic. Și dacă aflăm ce au de spus și punem vocile femeilor în 
camerele puterii, nimic nu poate fi de neschimbat. Deci vă mulțumesc foarte mult tuturor. 
Aștept cu nerăbdare toate lucrările pe care le vom face împreună, chiar dacă UE ne va opri 
finanțarea. Pe măsură ce avansăm, haideți să ne gândim bine la cum putem proteja tradiția 
acestui proiect pe măsură ce cu toții avansăm în lume. Vă mulțumesc. Și doar să vă reamintesc, 
puteți să obțineți înregistrarea acestui webinar.  

 



 

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 Programyl 

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 
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