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Comunicat de presă FRA 

Viena, 19 februarie 2021 

Violența și hărțuirea în întreaga Europă sunt mult mai frecvente 

decât apar în înregistrările oficiale 

Mai mult de unu din patru europeni au fost victime ale hărțuirii, iar 22 de milioane 
de europeni au fost agresați fizic în decursul unui an. Însă, în general, victimele 
acestor infracțiuni nu le declară. Adesea, ele au dificultăți în a-și exercita 
drepturile și se pot simți neputincioase. Acestea sunt rezultatele primului sondaj 
la nivelul UE privind experiența populației generale în materie de 
infracționalitate, realizat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene (FRA). Rezultatele reflectă modul în care, prin măsuri specifice, 
guvernele pot sprijini victimele și pot simplifica procesul de declarare a unei 
infracțiuni și de acces la justiție. 

„Diferența mare dintre cifrele oficiale cu privire la infracționalitate și experiențele 
oamenilor în acest sens a scos la iveală amploarea reală a infracționalității în UE. 
Rezultatele ne arată că infracționalitatea afectează în mod deosebit tinerii, persoanele care 
nu se identifică ca fiind heterosexuale și persoanele cu handicap”, afirmă directorul FRA, 
Michael O’Flaherty. „UE dispune de o legislație care respectă drepturile victimelor 
infracționalității, astfel cum prevede Carta drepturilor fundamentale a UE. Guvernele 
naționale trebuie să depună mai multe eforturi pentru ca victimele să-și poată exercita 

drepturile și pentru a le oferi sprijinul de care au nevoie.” 

Adesea, victimele nu-și cunosc drepturile sau se simt neputincioase. Nu raportează 
infracțiunile deoarece se tem de represalii sau de intimidare din partea infractorilor. 

Raportul FRA intitulat „Crime, safety and victims’ rights” (Infracționalitate, siguranța și 
drepturile victimelor) ar trebui să fie un ghid pentru factorii de decizie naționali în vederea 

îndeplinirii angajamentelor internaționale și a respectării legislației UE privind drepturile 
victimelor. Raportul vine în completarea Strategiei UE privind drepturile victimelor, care 
urmărește să dea ocazia victimelor să declare infracțiunile mai frecvent. Acesta invită 
statele membre: 

 să asigure accesul la justiție: Aproape o persoană din zece din Uniunea Europeană 
(9 %) a fost victima violenței pe parcursul celor cinci ani la care face referire sondajul, 
procentul variind de la 3 % la 18 %, în funcție de țară. În ceea ce privește hărțuirea, 

aceasta reprezintă 41 % în UE — procentul variind de la 15 % la 62 % la nivel național. 
Țările ar trebui să ofere tuturor victimelor, inclusiv celor mai vulnerabile, informații, 
sprijin și protecție adecvate și să le permită să participe la procedurile penale. Acest 
lucru este valabil și pentru mediile online. 

 să ofere sprijin specific: Aproape un sfert dintre tineri (23 % din persoanele cu 
vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani) și o cincime dintre persoanele care se identifică 

ca fiind LGBTI (19 %), care au un handicap (17 %) sau care aparțin unei minorități 
etnice (22 %) declară că au fost victime ale agresiunilor fizice în ultimii cinci ani. Țările 
ar trebui să acorde o atenție deosebită nevoilor specifice ale diferitelor grupuri, pentru 
a le proteja mai bine împotriva violenței. De asemenea, ar trebui să le ofere informații 
pe înțelesul lor despre drepturile pe care le au. 

 să acorde mai mult sprijin femeilor: Peste o treime din violența fizică împotriva 
femeilor (37 %) are loc acasă, cu efecte psihologice pentru 69 % din victime. Aproape 
trei din patru cazuri de hărțuire sexuală (72 %) împotriva femeilor sunt comise de o 
persoană pe care nu o cunosc. Majoritatea acestor incidente au loc în public. Țările ar 
trebuie să asigure o abordare sensibilă la dimensiunea de gen în ceea ce privește 
sancțiunile juridice, studiile și formarea, protecția și sprijinirea drepturilor victimelor. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2021/fundamental-rights-survey-crime
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Aceasta include prevenirea infracționalității prin educarea bărbaților, care sunt în cea 
mai mare parte autorii infracțiunilor. 

 să faciliteze declararea infracțiunilor: Doar o treime (30 %) din victimele 
agresiunilor fizice și o zecime (11 %) din victimele hărțuirilor le declară la poliție. 
Gradul de declarare diferă de la o țară la alta, reflectând diferențele culturale și nivelul 
diferit de încredere. Persoanele în vârstă, cu nivel mai scăzut de studii sau care fac 
față cu greu traiului de zi cu zi sunt, în general, mai puțin dispuse să implice autoritățile 
de aplicare a legii. Țările trebuie să depună mai multe eforturi pentru a încuraja 
persoanele să declare infracțiunile și pentru a le facilita acest demers. Aceasta 

presupune și utilizarea altor mijloace, cum ar fi societatea civilă sau serviciile de 
asistență medicală, pentru a depista cazurile de infracționalitate, pentru a informa 
victimele cu privire la drepturile lor și pentru a le îndruma către serviciile de sprijin 
relevante. 

Raportul prezintă opiniile a 35 000 de persoane și experiențele lor cu privire la acte de 
violență, hărțuire, furt și înșelare a consumatorilor, precum și impactul asupra victimelor. 

De asemenea, rezultatele analizează opiniile oamenilor cu privire la siguranță și la dorința 
de a reacționa când sunt martori la o infracțiune. 

Documentul face parte din seria de rapoarte care analizează opiniile și experiențele 
oamenilor în legătură cu drepturile fundamentale. Constatările se bazează pe răspunsurile 
la sondajul FRA privind drepturile fundamentale, date de cetățeni din toate statele membre 
ale UE, din Macedonia de Nord și din Regatul Unit. Sondajul s-a desfășurat în perioada 

ianuarie-octombrie 2019. 

Ipsos MORI a cules datele în numele FRA, în cooperare cu Statistics Netherlands (CBS) din 
Țările de Jos, cu Centre des Technologies de l’Information de l’Etat (CTIE) din Luxemburg 
și cu Statistics Austria din Austria. 

Pentru mai multe informații, participați la dezbaterea online organizată de FRA 

pe tema „Crime, victims and rights: what can EU countries do to strengthen 

victims’ rights?” (Infracționalitate, victime și drepturi: ce pot face țările UE pentru a 

consolida drepturile victimelor?), la 19 februarie 2021, ora 10.30 CET. 

Consultați secțiunea de întrebări și răspunsuri, instrumentul online de explorare 

a datelor din dosarul de presă sau contactați: media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 

30 653 

https://fra.europa.eu/en/project/2015/fundamental-rights-survey
https://fra.europa.eu/en/event/2021/crime-victims-rights
https://fra.europa.eu/en/event/2021/crime-victims-rights
https://fra.europa.eu/en/media/press-packs/rights-survey
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