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CE ESTE UN LOC SIGUR?

Ce înseamnă „spațiu sigur”?
Derivă din anii 1970 a femeilor și a mișcărilor LGBT, „loc sigur” este folosit inițial pentru a denumi
locuri fizice în care oamenii care au aceleași idei s-ar putea întâlni și împărtăși experiențele lor într-
un mediu sigur. Prin urmare, este destinat să protejeze grupurile marginalizate de violențe, ,
amenințări și ură.

Folosit în principal în învățământul superior pentru a preveni discriminarea, hărțuirea, ura și
amenințarea, ar putea fi problematic dacă spațiul sigur este interpretat ca însemnând un mediu în
care nimeni nu este provocat sau inconfortabil, deoarece nu există spațiu sigur pentru toată lumea.
Putem vorbi deci de un spațiu „cât mai sigur”.

Obiectivul spațiului sigur este să vorbești liber, fără să-ți fie frică. Implementarea unui spațiu sigur
trebuie să fie suficient de deschisă pentru a include tot felul de perspective DAR deschiderea
trebuie să fie structurată după anumite reguli:
     1. Faceți o declarație de valori
     2. Definiți reguli comune (a se vedea resursa 21 Planul de acțiune)

… LA LOCUL DE MUNCĂ?
Ne petrecem cea mai mare parte a zilei la serviciu și de aceea locul de muncă este o parte centrală
a vieții noastre. Aducem adesea mai multe emoții și nevoi la locul de muncă decât ne-am dori sau
ne-am gândi. În această situație, productivitatea scade, apar întârzieri și absențe de la serviciu, iar
relațiile cu colegii au de suferit.

Dar ce se întâmplă atunci când apar probleme grave, cum ar fi violența în familie sau alte
evenimente nedorite care ne afectează viața profesională? Se întâmplă să observăm apatia sau
lipsa de concentrare a unui coleg, tristețe sau îngrijorare, sau chiar niște semne ascunse sau
vânătăi. Aici intervine rolul colegilor, mentorilor și liderilor de echipă care observă aceste schimbări
de comportament pentru a încerca să afle mai multe despre problemă.

Prin urmare, este necesar să se creeze un loc sigur la locul de muncă pentru femeile care se
confruntă cu violența domestică. Aceasta poate fi organizată ținând cont de câteva principii de
bază: confidențialitate,empatie,luând în serios riscurile/provocările care pot apărea.



CARE SUNT BENEFICIILE UNUI LOC
SIGUR LA SERVICIU?

Sprijin individual și confidențial pentru persoana care, din păcate, trece printr-o situație de
violență domestică la un moment dat în viață.

Creșterea încrederii în angajatorii care manifestă un nivel ridicat de interes față de angajații lor
și cărora le pasă de bunăstarea lor.
A avea un loc sigur la locul de muncă contribuie, de asemenea, la împuternicirea femeilor care
se confruntă cu violența domestică, care apoi pot vorbi despre asta dacă doresc, se pot sprijini
reciproc și, astfel, le pot crește încrederea în sine și stima de sine.

Sun astfel de spatiu ofera:

Intimitate, femeia poate împărtăși necazurile prin care trece fără ca ceilalți membri ai echipei să
afle.

CINE POATE ABORDA O FEMEIE
CARE SE CONFRUNTĂ CU VIOLENȚA
DOMESTICĂ ?

"Te văd, te aud, te respect” sunt posturile fundamentale pentru stabilirea unei relații de
încredere.
Fii conștient de propriile emoții.
Fii conștient și acceptă că și tu poți avea prejudecăți și stereotipuri.

IIdeal ar fi ca femeile care se confruntă cu violență domestică să se simtă suficient de confortabil la
locul de muncă pentru a-i spune unui mentor sau unui coleg de încredere prin ce trece. Dar uneori
nu poate vorbi, pentru că este nevoie de timp pentru a înțelege ce trăiește (pentru că poate fi
violență psihologică și nu este evidentă ca violență fizică) sau pentru că îi este rușine de situația în
care se află. În acest caz, cineva în care are încredere, un coleg apropiat sau un supervizor sau un
mentor, ar trebui să se apropie de femeia care se confruntă cu violența domestică. Poate că va
răspunde că nu este cazul și asta e bine. Dar după aceea, știe că poate vorbi cu cineva dacă are
nevoie. Cu toate acestea, oricine observă o persoană într-o stare de dificultate psiho-emoțională
poate întreba ce s-a întâmplat sau cum o poate ajuta. Un cuvânt bun și o încurajare pot face
diferența în viața acelei persoane care se confruntă cu violența domestică.

Câteva sugestii:

Pentru informații despre cum să tratați o victimă a violenței domestice, consultați Resursele 9 și 20.



CUM SĂ RIDICI TABUUL VIOLENȚEI
DOMESTICE LA LOCUL DE MUNCĂ? 

Violența domestică nu se oprește la ușa casei. Acesta este motivul pentru care locul de muncă ar
trebui să fie un loc sigur, unde femeia care se confruntă cu violența domestică să poată vorbi.

Stabilirea unui loc sigur presupune conștientizare, instruire, ascultare, informare. De exemplu,
puteși să afișați postere, să distribuiți broșuri angajaților cu numere și asociații utile și să faceți
victimele să se simtă în siguranță atunci când dezvăluie. Conștientizarea și formarea pot fi oferite
mai întâi persoanelor care pot întâlni mai des femei care se confruntă cu violența domestică, cum
ar fi managerii, resursele umane, asistenții sociali etc. Apoi, aceeași formare poate fi oferită și
tuturor angajaților companiei.

Mai mult, conștientizarea și prevenirea permit confortarea victimei care dorește să vorbească, dar
și amenajarea unui loc sigur înainte de depistarea unui caz. 

PENTRU APROFUNDARE 
Podcastul  OneInThreeWomen Podcast 
https://podcast.ausha.co/one-in-three-women-the-podcast-companies-united-to-end-domestic-violence
https://podcast.ausha.co/one-in-three-women-le-podcast

Prevenirea hârțuirii sexuale la serviciu este parte din starea de bine de la serviciu si  parte din
mediul de lucru of (sexual) harassment is also part of well-being at work, making the workplace as
safe as possible and contributing to job retention.
 
https://www.centre.aract.fr/outils-violences-sexistes/
https://www.cnfce.com/formation-harcelement-moral-et-sexuel

https://podcast.ausha.co/one-in-three-women-the-podcast-companies-united-to-end-domestic-violence
https://podcast.ausha.co/one-in-three-women-le-podcast
https://www.centre.aract.fr/outils-violences-sexistes/
https://www.cnfce.com/formation-harcelement-moral-et-sexuel
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