
                                                                                        
 

 
 

Raionul Cahul s-a alăturat Campaniei „16 Zile de Activism pentru Eliminarea Violenței 
Împotriva Femeilor și Fetelor” 

 
Pentru a spori la nivel local gradul de conștientizare a faptului că violența împotriva femeilor și fetelor 
este o crimă, iar fiecare comunitate are responsabilitatea de a preveni și elimina acest fenomen, la Cahul 
a avut loc evenimentul „UNIȚI și UNITE, pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor!”. Fiind 
organizat în cadrul Proiectului „EVA – Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, 
evenimentul a reunit autoritățile locale ale raionului din sudul țării care s-au alăturat Campaniei globale 
„16 Zile de Activism pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor și Fetelor ”, desfășurată anual în 
perioada 25 noiembrie – 10 decembrie. 
 
„Ocazia oferită de Proiectul EVA, este una specială pentru societatea noastră, care s-a implicat în 

activitățile demarate în colaborare cu UN Women. Aceste oportunități, care au ajuns în regiunea de sud 

a țării, au oferit posibilitatea consiliului raional să se implice în proiecte, care ajută ca femeile să aibă 

ocazia să își vocifereze intențiile și doleanțele și să se bucure de egalitatea de gen. Inițiativele demarate 

în raionul Cahul, dau oportunitatea ca violența să fie la maxim limitată și epuizată, ca să ne bucurăm de 

o societate sănătoasă în regiunea de sud a țării,” a menționat în cuvântul său de salut, Nicolae Dunas, 

președintele raionului Cahul. 

Prezent la eveniment, Timur Cetin, ofițer în domeniul politic la Delegația Uniunii Europene în Republica 

Moldova, și-a exprimat încrederea în parcursul european al Moldovei, precum și față de angajamentele 

pe care țara noastră și le-a asumat pentru eliminarea fenomenului violenței. „În cadrul Consiliului 

European din iunie 2022, liderii UE au acordat Republicii Moldova statutul de țară candidată la UE. Acest 

statut a oferit mai multe oportunități de dezvoltare pentru Moldova. În acest context, suntem obligați să 

facem progrese în eliminarea violenței împotriva femeilor. Uniunea Europeană susține supraviețuitorii și 

supraviețuitoarele violentei și a alocat 5 mln de euro pentru a combate acest fenomen în Cahul și 

Ungheni. 12 comunități campioane au adoptat bugete sensibile la dimensiunea de gen și alocă cel puțin 

2% din bugete pentru combaterea violentei împotriva copiilor și a femeilor. Acest fapt va permite 

extinderea unor servicii de răspuns incluzive și sustenabile, pentru a garanta că toți supraviețuitorii și 

supraviețuitoarele pot avea acces la serviciile de care au nevoie și că nimeni nu este lăsat în urmă”.  

La inaugurarea evenimentului de la Cahul, Svetlana Andrieș, specialistă programe în cadrul UN Women 

Moldova, a venit cu un îndemn spre acțiune: „Ne propunem mobilizarea comunității internaționale, a 

autorităților publice locale și raionale, a Inspectoratului General de Poliție, a colegilor și colegelor 

noastre din sistemul educațional. Vreau să mulțumesc tuturor activiștilor și activistelor, care au stat la 

baza luptei pentru egalitatea de gen, pentru promovarea legislației de prevenire și combatere a violenței 

în bază de gen, dar și celor care au făcut posibilă ratificarea Convenției de la Istanbul. Violența este 

dureroasă și este nevoie să ne unim eforturile. 16 zile de activism nu sunt suficiente, să acționăm 365 de 

zile, pe parcursul întregului an!” 



                                                                                        
 
Ilija Talev, reprezentant adjunct UNICEF Moldova, a ținut să menționeze: „În cadrul Proiectului EVA am 

putut să modelăm o abordare holistică și clară pentru a preveni violența în toate aspectele vieții 

copilului. Lucrând cu diverse programe am început să prevenim violența la domiciliu, în școli, în 

societate. Efortul imens și energia investită în prevenirea fenomenului de violență, în regiunile Cahul și 

Ungheni ne motivează să avansăm”. 

Șeful Secției securitate publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Cahul, Andrei Moldoveanu, a reiterat 

faptul că: „Violența este una dintre cele mai grave infracțiuni, iar noi, reprezentanții/-tele 

Inspectoratului de Poliție Cahul, dorim să ne alăturăm acestei campanii și să reiterăm că suntem deschiși 

spre cooperare în lupta cu acest fenomen, mai ales în raionul Cahul. Îndemnăm populația să aibă 

încredere în noi. Suntem aici pentru a vă ajuta și a vă sprijini. Îndemn pe toți, dar în primul rând, femeile 

și fetele care sunt victime ale violenței în familie, să solicite ajutor și să raporteze imediat cazurile de 

violență. Sunați la numărul unic de urgență 112, sau la Telefonul de încredere pentru femei și fete 0 

8008 8008”. 

Pe tot parcursul evenimentului, reprezentanți și reprezentante ale Inspectoratului de Poliție Cahul au 

distribuit materiale educative și au informat cetățenii cum să sesizeze cazurile de violență.    

Totodată, la eveniment au fost organizate un șir de activități, printre care lansarea unei platforme de 

discuții, întitulată „Bibliotecă vie”, la care au participat reprezentanți și reprezentante ale autorităților 

publice locale, ale comunităților internaționale, lideri de opinie, locuitori și locuitoare, tineri și tinere din 

municipiul Cahul. Subiectele abordate în cadrul acestor dezbateri au vizat rolul religiei, instituțiilor 

media, artei, tinerilor/-relor activiști/-ste în prevenirea violenței împotriva femeilor, precum și modul în 

care bărbații se implică în educarea copiilor pentru a perpetua valori pozitive și toleranță zero privind 

violența în bază de gen. 

Evenimentul a culminat cu un spectacol de statui vivante menite să transmită emoțiile și stările 

victimelor violenței, precum și cu piesa de teatru „Iubirea nu doare” ce transpune pe scenă printr-o 

plasticitate deosebită și replici cutremurătoare, realitatea femeilor supuse violenței.  

Aceste activități fac parte din cadrul Proiectului „EVA - Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și 

Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women, în parteneriat cu UNICEF 

Moldova. 

 
  
 

 

  
 

 

 

 


