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 • Jigniri, insult e, ridiculizare, umilire și înjosire.
 • Indiferență și dispreț.
 • Izolarea față de prieteni, față de rude și me-
diul social.

 • Distrugerea obiectelor personale și cu o va-
loare sentimentală specială. 

 • Împiedicarea de a studia sau de a munci.
 • Manifestări de gelozie și control (revizuirea 
mobilului, a WhatsApp, emailurilor etc.).

 • Amenințarea și umilirea în fața copiilor. 
 • Consecințele negative asupra copiilor care 
cresc într-o ambianță violentă.

 • Controlul și privarea de drepturi bănești (de 
exemplu, neplata pensiilor alimentare).

 • Agresiuni fizice.

 • Agresiune sexuală, abuz sexual, hărțuială 
sexuală (pretenții sau propuneri cu conținut 
sexual nedorite).

 • Hărțuire cibernetică de gen, sexting (trimitea 
de fotografii cu conținut sexual fără consim-
țământul prealabil) și extorsiunea sexuală 
(extorsiunea victimei cu intenții de natură 
sexuală). 

 • Feminicidul (asasinarea sau omuciderea feme-
ilor pe baza criteriului discriminării de gen).

 • Privarea de necesitățile de bază: mâncare, 
odihnă, timp liber.

 • Exploatare sexuală sau de muncă.
 • Căsătorie aranjată sau forțată.
 • Trafic de carne vie cu femei și minore.
 • Mutilare genitală feminină.

După cum se specifică în Legea Comunității Autonome Navarra nr. 
14/2015 de acțiune contra violenței asupra femeilor, prin violența 
asupra femeilor se înțelege acea violență exercitată asupra femeilor 
doar pe motiv că sunt femei sau alte manifestări deosebit de grave 
de discriminare pe motive de gen și care atrag sau pot atrage după 
sine vătămări sau suferințe fizice, psihice, sexuale sau economice. În 
această categorie se includ și amenințările, intimidarea și coacțiunea 
sau lipsirea de libertate arbitrară în viața publică sau particulară. 

O astfel de violență constituie, în societatea noastră, una din cele mai răs-
pândite forme de încălcare a celor mai elementare drepturi ale omului.

Ce înseamnă violența asupra femeilor?

Sub ce forme se manifestă violența asupra femeilor?

Avansând pe calea eliminării violenței asupra femeilor
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SERVICIUL DE 
CONSILIERE JURIDICĂ

Cui i se adresează?

Persoanelor aflate într-o situație critică ca-
uzată de un divorț traumatic sau de conflic-
te familiale și care au nevoie de asistență 
juridică specifică, în mod special femeilor 
care trec sau au trecut prin situații în care 
au loc acte de violență asupra femeilor.

Ce vă oferă?

Informare și consiliere în toate domeniile 
juridice (mai ales în domeniul dreptului civil, 
de familie, de succesiune, penal și de muncă), 
precum și în legătură cu căile de urmat sau 
demersurile de făcut în domeniul respectiv.

Unde se află?

La Serviciul Social de Bază, o zi pe săp-
tămână, între orele 9 - 15, cu programare 
prealabilă.

SERVICIUL DE 
CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

Cui i se adresează?

Persoanelor aflate într-o situație critică cau-
zată de un divorț traumatic sau de conflicte 
familiale și care au nevoie de asistență psi-
hologică specifică, în mod special femeilor 
care trec sau au trecut prin situații în care au 
loc acte de violență asupra femeilor.

Ce vă oferă?

Consiliere psihologică individualizată.

Unde se află?

La Serviciul Social de Bază, o zi pe săp-
tămână, între orele 8 - 14, cu programare 
prealabilă.

În plus, puteți să beneficiați și de următoarele servicii municipale:

Avansând pe calea eliminării violenței asupra femeilor

Dacă dorești să primești informații și/sau dacă ai nevoie de asistență 
pentru că treci prin astfel de situații, sau dacă cunoști pe cineva care trăiește 
astfel de situații și are nevoie de ajutor, sună sau ia legătura cu:
• Lucrătoarea socială, avocata și psihologa din cadrul Serviciului Social de 

Bază (Servicio Social de Base). 
Înainte trebuie să vă faceți programare la telefonul 948 199 870.

• Lucrătoarea socială din cadrul Centrului sanitar, telefon: 948 198 330 / 948 287 540.
Vă stau la dispoziție, de asemenea, 365 de zile pe an, 24 ore pe zi:
• Poliția Municipală din Barañáin: 948 181 000 / 626 181 000
• Telefon de urgență 112
• Telefon 016
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إذا كنت ترغب بالحصول عىل
معلومات و / أو تحتاج إىل خدمات

أخصائي اجتماعي ومحامي وعالم نفس يف الخدمة
االجتماعية األساسية عىل الهاتف ٩٤٨١٩٩٨٧٠

األخصائية االجتماعية باملراكز الصحية
٩٤٨٢٨٧٥٤٠/٩٤٨١٩٨٣٠

ستحصل عىل االستشارة أيًضا ٣٦٥ يوًما ، ٢٤ ساعة يف
اليوم ، عىل الهواتف التالية

رشطة بلدية بارانياين: ٦٢٦١٨١٠٠٠/٩٤٨١٨١٠٠٠
رقم هاتف الطوارئ ١١٢

هاتف ٠١٦
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DACĂ DOREȘTI SĂ TE INFORMEZI 
ȘI/SAU AI NEVOIE DE AJUTOR:

• Lucrătoarea socială, avocata și psihologa din 
cadrul Serviciului Social de Bază (Servicio 
Social de Base). Înainte trebuie să vă faceți 
programare la telefonul 948 199 870.

• Lucrătoarea socială din cadrul Centrului 
sanitar, telefon: 948 198 330 / 948 287 540.

Vă stau la dispoziție, de asemenea, 365 de zile pe an, 24 ore pe zi:
• Poliția Municipală din Barañáin:

948 181 000 / 626 181 000
• Teléfono de emergencias 112
• Teléfono 016 ✃
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BERDINTASUNAREN BIDEAN 
AURRERA EMAKUMEEN KONTRAKO 
INDARKERIA DESAGERRARAZTEKO

Laguntzailea:

PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ 
POUR ÉRADIQUER LA VIOLENCE 
CONTRE LES FEMMES

Avec la participation de :

 تعزيز املساواة
 للقضاء عىل العنف

واالعتداء عىل املرأة
 التعاون مع

AVANZANDO EN IGUALDAD 
PARA ELIMINAR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES

Colabora:

ADVANCING IN EQUALITY 
TO ELIMINATE VIOLENCE 
AGAINST WOMEN

With the collaboration of:
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Colaborează:
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