
Număr gratuit de la toate telefoanele fixe și mobile

Serviciu de traducere disponibil

Serviciu confidenţial şi atent
şapte zile pe săptămână, 
365 de zile pe an

24 DE ORE

Linia de asistenţă telefonică pentru
violenţe domestice şi sexuale
Deschisă tuturor femeilor și bărbaţilor afectaţi de violenţa domestică și sexuală

Linia de asistenţă telefonică așteaptă și apeluri de la rude
îngrijorate, prieteni sau colegi, asistenţi sociali pe probleme
de tineret, profesori, profesioniști în domeniu, grupuri
comunitare și membrii ai clerului.

GESTIONATĂ DE WOMEN’S AID FEDERATION NORTHERN IRELAND

Echipa noastră de lucrători special instruiţi
înţelege impactul devastator pe care violenţa 
domestică sau sexuală îl poate avea asupra
vieţii dvs. Ne dăm seama că poate fi dificil 
să pui mâna pe telefon pentru prima oară.

Lucrătorii noștri de la linia de asistenţă telefonică au
experienţă în a vă sprijini pentru a vorbi atunci când
sunteţi gata. Înţelegem că s-ar putea să nu știţi ce să
spuneţi sau cum să începeţi. Lucrătorii noștri vă vor
face să vă simţiţi în largul dvs.

Linia noastră de asistenţă
telefonică oferă, de asemenea,
un serviciu complet de 
traducere, disponibil pentru
orice persoană a cărei limbă
maternă nu este limba engleză.

Linia de asistenţă telefonică
poate trimite femeile și copiii

lor direct către reţeaua de adăposturi sigure și către
serviciile de asistenţă socială oferite de grupuri locale
de sprijin pentru femei.

De asemenea, putem aranja o cazare temporară în
condiţii de siguranţă pentru bărbaţi și copiii lor și
putem trimite femeile și bărbaţii către o serie de alte
agenţii care oferă sprijin.

Dacă aţi fost agresat(ă) sexual, linia de asistenţă
telefonică vă poate facilita asistenţă concretă imediată,
inclusiv sesizarea directă a Rowan, centrul specializat în
agresiuni sexuale.

Pentru informaţii suplimentare cu privire violenţele
domestice și sexuale, vizitaţi www.womensaidni.org
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trimiteţi un SMS cu support 
la 07797 805 839

24hrsupport@dvhelpline.org
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Ajutor pentru negri și minorităţi etnice

Romanian



Cei mai mulţi oameni sunt agresaţi de o persoană cunoscută.
Dacă sunteţi agresaţi, nu este niciodată vina dvs.

Dacă proveniţi dintr-o comunitate
populată predominant de negri
sau de o minoritate etnică şi aveţi
îngrijorări prezente sau trecute
referitoare la violenţa domestică sau
sexuală, contactaţi linia de asistenţă
telefonică non-stop, specializată în
violenţa domestică şi sexuală.
Linia de asistenţă telefonică oferă informaţii, sprijin
emoţional și ocazia de a discuta preocupările dvs.,
inclusiv opţiunile juridice sau de cazare. Vă garantăm
un răspuns confidenţial și atent.

Un serviciu complet de traducere este disponibil.

Cine este agresat?
Orice persoană neagră sau dintr-o minoritate etnică poate
fi agresată, indiferent de naţionalitate, vârstă, handicap,

orientare sexuală sau origine. Linia de asistenţă
telefonică răspunde apelurilor oricui.

Recunoașterea a ceea vi se întâmplă sau
a ceea ce vi s-a întâmplat în trecut este
primul pas pentru a scăpa de durerea și
suferinţa produse de violenţa domestică

și sexuală.

Violenţa domestică
Violenţa domestică poate fi fizică, emoţională, financiară
sau psihologică. Agresiunea sexuală face parte adesea
din violenţa domestică. 

Suferiţi o agresiune dacă partenerul sau partenera
dvs., fostul partener sau fosta parteneră, prietenul,
prietena sau un membru al familiei comite una dintre
următoarele acţiuni:

› Critică în mod permanent aspectul dvs.,
vă subminează deciziile și opiniile

› Vă manipulează sau vă ameninţă, forţându-vă
să vă căsătoriţi

› Ameninţă să vă rănească sau să vă ucidă sub
pretextul ‘onoarei’

› Este gelos și posesiv și continuă să vă acuze
de infidelitate

› Îi convinge pe alţi membri ai familiei să vă bată,
folosind scuza că nu sunteţi ‘soţie bună’

› Ameninţă că va obţine custodia copiilor dvs.
sau că vă va împiedica să-i mai vedeţi

 › Încearcă să vă izoleze de prieteni și rude și vă obligă
să justificaţi fiecare absenţă

› Vă face rău din punct de vedere fizic, în orice mod

› Vă ia pașaportul și vă ameninţă în mod permanent
cu deportarea

› Nu vă lasă să învăţaţi limba ţării în care trăiţi

Agresorii se pricep să-i convingă pe cei agresaţi
că este vina lor și că au acceptat condiţia.

Violenţa sexuală
Violenţa/agresiunea sexuală se 
referă la orice acte sexuale la
care o persoană nu este de acord
să ia parte. Violenţa/agresiunea
sexuală pot include:

› Violul

› Atingerile sau săruturi nedorite

› Activităţile sexuale impuse sau forţate, inclusiv
activităţi care pot include violenţă și durere

› Aventurile permanente cu femei de altă origine
etnică și învinovăţirea dvs. de acest aspect

› Forţarea dvs. de a efectua orice formă de mutilare
genitală feminină 

 › Forţarea dvs. de a participa în acţiuni pornografice

› Publicarea de imagini sexuale cu dvs. pe internet.
fără consimţământul dvs.

› Folosirea de droguri și alcool pentru a vă
vulnerabiliza în scopul de a face sex

 › ‘Pregătirea’unui copil sau unei persoane vulnerabile
pentru a se implica în acţiuni sexuale de orice fel

Cine sunt agresorii sexuali?
Majoritatea oamenilor sunt agresaţi de o persoană
cunoscută, în care au încredere, un soţ sau o soţie,
un partener sau fost partener, rude, bone, ’prieteni
de familie’, oameni aflaţi în poziţii de autoritate, vecini
și uneori străini. 


