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În cadrul proiectului SWIM a fost realizat un studiu în rândul persoanelor ce lucrează în sistemele de 
recepție pentru migranți ale țărilor implicate în proiect. Mai exact, la realizarea studiului au participat 
patru țări: Italia, Franța, Marea Britanie și Suedia.

Numărul total de chestionare aplicate în cele 4 țări a fost de 437. Din rândul respondenților, 70% au fost 
femei (304); 35% din cu vârsta între 33 și 45 de ani; 57% cu studii academice (sau echivalent) cu o cali-
ficare în special în educație formală. În Italia, 39% din respondenția au avut un nivel de educație mediu 
în timp ce, în general, în celelalte țări practicienii implicați în studiu au avut calificări formale mai înalte 
și au fost de asemenea și puțin mai tineri. În toate țările cei mai mulți respondenți  (între 42 și 52%) 
lucrează în servicii de suport pentru migranți însă de puțin timp (de la 1 la 3 ani). Aceste aspecte sunt 
clar relevante doar pentru cest studiu: ele descriu profilul eșantionului și nu profilul tuturor practicienilor 
ce lucrează în sistemele de recepție ale celor 4 țări.

Relația cu femeile migrante S este o relație bazată pe încredere cu un nivel mare de em-
patie dar care necesită timp pentru a fi construită și abilități suplimentare ale celor care 
lucrează în centrele de recepție

Atât profesioniștii femei cât și bărbați care lucrează în sistemele de recepție ale celor 4 țări susțin că 
odată ce o relație bazată pe încredere a fost construită, femeile migrante sunt mai dispuse să dis-
cute despre viața lor în țările de origine, și nu doar despre călătoria lor, ceea ce de fapt evidențiază 
aspectele dureroase ale acestei experiențe și confirmă abuzurile și violențele ce apar cu o frecvență 
crescută în rândul migranților, în special în rândul femeilor migrante, pe parcursul călătoriei (în mod 
particular pe durata traversării Libiei). Cea mai mare dificultate în construirea acestui tip de relații 
cu femeile migrante ce au fost abuzate este lipsa abilităților specifice de lucru cu cazurile de abuz 
sexual/ violența bazată pe gen și în special în administrarea cazurilor mai complexe (respectiv: Ita-
lia 89%, Franța 85%, Marea Britanie 91%, Suedia 75%). Construrea unei relații bazate pe încredere 
durează astfel un timp foarte lung, parțial și ca urmare a diferențelor culturale  care sunt la fel de 
puternic resimțite atât de către lucrătorii femei cât și de cei bărbați din cele 4 țări (respectiv: Italia 
41%, Franța 46%, Marea Britanie 60%, Suedia 42%) dar și ca urmare a diferitelor experiențe de viață. 
În ciuda acestor lucruri, profesioniștii bărbați și femei din sistemele de recepție ale celor 4 țări au un 
simț ridicat de empatie față de femeile migrante cu care lucrează și astfel nu le este foarte dificil să 
înțeleagă ceea ce gândesc (respectiv: Italia 43%, Franța 35%, Marea Britanie 65%, Suedia 66%) și simt 
(respectiv: Italia 50%, Franța 40%, Marea Britanie 61%, Suedia 73%), sau să înțeleagă alegerile pe care 
acestea le fac.
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Cele mai întâlnite forme de violență de gen întâlnite S numeroase tipuri de violență comise 
de bărbați cunoscuți victimelor și de traficanți în țara de origine sau în timpul călătoriei

Numeroase forme de violență au fost întâlnite: un număr semnificativ de cazuri de violență fizică, sexu-
ală și psihologică sunt raportate în toate țările. Cazuri de tortură au fost întâlnite predominant de către 
lucrătorii din serviciile de asistență din Franța (49%) și Italia (38%), pe când cazurile de mutilare genitală 
și căsătorii forțate sunt mai frecvent întâlnite de către lucrătorii din Franța, parțial și datorită specific-
ului țărilor de origine ale femeilor în căutare de azil și ale refugiaților, în care aceste forme de acte de 
violență sunt mult mai des întâlnite. Acte de violență bazate pe gen ca urmare a orientării sexuale sunt 
întâlnite mai rar, cu precădere în Italia (10%) și Suedia (18%). 

Tipurile de violență de gen cele mai întâlnite de către lucrătorii din serviciile de asistență

Sursa: date și analiză ISMU

Aceste forme de abuz sunt mai frecvent realizate de bărbați ce sunt apropiați femeilor migrante și 
sunt parte a familiei, în majoritatea cazurilor întâlnite de lucrătorii din serviciile de asistență din Franța 
și Suedia și într-un numărul ușor mai mic în Marea Britanie. Profesioniștii din Italia menționează ca 
principali autori ai abuzurilor traficanții și bărbați cunoscuți în general. Cazurile de membri ai familiei 
ce „oferă” femeile traficanților pe parcursul călătoriei sunt întâlnite în mod semnificativ în rândul ca-
zurilor din Franța și Suedia, dar mai puțin în Italia.

Potrivit lucrătorilor din serviciile de asistență din toate țările participante, abuzul apare predominant 
în țara de origine a victimei, cu un număr ușor mai scăzut raportat de lucrătorii din Italia (28%), care 
susțin că pe perioada călătoriei în sine riscul de abuz este cel mai ridicat (62%). Acest lucru depinde 
cel mai puțin de rutele migratorii folosite de către femeile migrante pentru a ajunge în țările variate 
implicate în proiectul SWIM.

Italian French English Swedish

2

Italian French English Swedish

Căsătorii 
forțate

Abuz verbalMutilare genitalăAbuz ca urmare 
a 

orientării 
sexuale

Tortură Abuz sexual Abuz fizicAbuz psihologic



4

Cei mai frecvenți autori ai violenței de pe gen împotriva femeilor

 Sursa: date și analiză ISMU

Vulnerabilitatea femeilor migrante solicitante de azil și a celor refugiate S lucrătorii din ser-
viciile de asistență percep un nivel înalt de  vulnerabilitate în rândul femeilor migrante, în 
special în rândul celor care provin din grupuri cu risc ridicat

Aproximativ 40% din lucrătorii din serviciile de asistență din Italia, Franța și Suedia privesc femeile migrante 
ca fiind în mare risc de a deveni victime ale violenței bazate pe gen, pe când în cazul lucrătorilor din Marea 
Britanie, cifra scade la un sfert dintre respondenți. Conform a 53% din lucrătorii din serviciile de asistență 
britanici, există grupuri specifice de femei migrante care sunt în risc mai mare de a deveni victime ale vio-
lenței bazate pe gen, precum victimele traficanților de ființe umane și femeile care părăsesc singure locuri 
sau situații primejdioase.
Per ansamblu, profesioniștii din toate cele 4 țări consideră că femeile migrante suferă abuzuri într-un  număr 
mai mare decât cel raportat, așa cum se reflectă în tabelul de mai jos, și că acestea sunt într-un risc mai 
mare de a deveni victime ale violenței pe bază de gen decât membrii populației generale. Lucrătorii italieni 
consideră că o cultură bazată pe gen în țara de origine a victimei joacă un rol major în violența bazată pe 
gen, pe când numărul profesioniștilor care au aceeași convingere din celelalte țări scade în jur de 50% sau 
chiar până la 30% în cazul Suediei. Mai mult, un număr semnificativ de mare de lucrători din serviciile de 
asistență consideră că femeile migrante sunt obișnuite să îndure forme ale violenței bazate pe gen, pe când 
toți lucrătorii sunt de acord că nu există un efect de amplificare în ceea ce privește violența bazată pe gen 
suferită de femeile migrante și foarte puțini dintre ei consideră că femeile migrante suferă forme ale violenței 
pe bază de gen (VBG) cu o frecvență mai scăzută decât ceea ce se crede în general.

Nivelul și originea vulnerabilității femeilor migrante 
IT %

 acord/total 
FR %

 acord/total
GB %

acord/total
SW%

acord/total

Cazurile de victime ale violenței sunt mai multe decât cele raportate 85 82 86 50

Sunt supuse șantajului și mult mai expuse la abuz 69 79 74 59

Provin dintr-o cultură care tolerează violența de gen 82 51 57 30

Sunt obișnuite să îndure niveluri înalte de abuz 47 49 39 27

Victimele violenței de gen sunt mai puțin frecvente decât se crede 10 7 6 5

 Sursa: date și analiză ISMU
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Partenerii europeni ai proiectului SWIM

Great Britain 
British Red Cross

Sweden
Svenska 
Roda Korset

Italy
Associazione Croce 
Rossa Italiana

Italy
Fondazione ISMU

France
France Terre d’Asile

Romania
Asociatia 
Alternative Sociale


