
 „GENERAŢIA NEVORBITĂ” 
ARE CUVÂNTUL 

Rezultatele unui studiu despre 

comportamentele, atitudinile [i 

valorile adolescen]ilor din România.

un proiect:



1.500 dE LicEEni diN RomâNiA vorBEsc dEspRE RElAţii
„In a Relationship” este un proiect parte din Campania Respectului (iniţiativa AVON de luptă împotriva violenţei domestice), 
realizat împreună cu Fundaţia Friends for Friends și dedicat adolescenților din România, care pune accentul pe un aspect delicat  și 
sensibil al vieții lor din timpul liceului: primele relații de dragoste – ce le face să funcționeze și ce le distruge. Misiunea proiectului 
este aceea de a ridica gradul de conștientizare privind abuzurile potențiale în cuplu și de a preveni violența din timpul liceului, 
sâmburele violenței domestice de mai târziu. Prin violență înțelegem abuzuri fizice, emoționale, psihologice, sexuale și cibernetice 
(online). 

REZUlTATELE PREZENTATE ÎN cONTINUArE PrOViN diNTr-Un STUdiU AMpLU, FĂRĂ PrECEDENT ÎN ULTiMii ANi, 
CArE A ImPLiCAT ÎN TOTAL APrOAPE 1.500 dE AdOLEscENŢi. Din luna octombrie 2016 până în ianuarie 2017, au fost 
înregistrați 1.400 de respondenți la chestionare online, dintre care 270 la chestionarul de test și 1.131 la chestionarul final, precum 
și 100 la interviuri directe. Cercetarea a fost co-creată de echipa Fundației Friends For Friends împreună cu adolescenții selectați 
în urma unui concurs. 

Premizele de cercetare au fost obținute în urma unui focus grup format din adolescenți, în care discuția a pornit de la întrebarea 
„De ce există violență în relații la liceu?”, și în care am ajuns la următoarele:

Majoritatea răspunsurilor (în afară de interviuri) au fost colectate online, de la tineri cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani.
Fiind întrebări care intră în intimitatea adolescenților, chestionarul online, elaborat cu ajutorul unui 
sociolog, cu întrebări deschise, le-a permis să răspundă sincer, fiindu-le respectată confidențialitatea 
răspunsurilor. 

270 de liceeni din 60 de orașe din țară s-au înscris 
pentru joburile de cercetători „In a Relationship” 

10 cercetători au fost aleși, din 8 orașe din țară 

70 de liceeni au fost ambasadori ai proiectului

1.131 de liceeni au răspuns la 
chestionarul online „In a Relationship” 

720 fete, 411 băieți din peste  
30 de orașe din țară

Disclaimer: Studiul „In a Relationship” este unul de tip non-probabilist.  
Datele nu sunt reprezentative la nivel național și nu pot fi extrapolate la nivelul liceenilor din România, ele au un caracter 
exploratoriu, oferind insight-uri despre atitudinile și comportamentelor adolescenților. CE
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*ExERCiţiU*
UNDE CONTINU~M CONVERSA}IA ÎNCEPUT~ 

AICI?

CUM POT PROFESORII S~ 

SPRIJINE ACEAST~  

INI}IATIV~?



lucIfEr şi chLoE, LUCifER
MoNIcA şi chAnDlER, FRiENds

BAbI şi hUgo, TREI mETRi dEAsUpRA cErULui
WiLl TrAynOR şi LoUisA, ME bEFORE yoU
JoEl bARish şi clEmENTiNE KrUcZyNSKi, 
ETERNAL SuNShiNE oF ThE SPOTLEsS miNd

BELlA şi EdUArd,  SAgA AmURg
hArlEy QUiNN şi JokEr, sUIciDE sqUAd

RoMEo & JUliETA
MikE şi rAchEl, sUiTs

RAgNAR şi LAgErThA, VikINgs

 
• ViOlENţA NU ArE LEGăTURă cU vicTiMA, care adesea 
nu are nicio vină. Ce e trist însă este că violența este mai 
răspândită decât am crede, pentru că nu înseamnă doar abuz 
fizic, ci și emoțional! 

• AdOlEscENţii dUc lipsă dE MoDELE funcționale de 
relaționare.  

• ConşTiENTiZAREA şi voRbiTUL dEsPRE O 
EVENTuAlă TrAuMă AJUTă, paradoxal, în relaționarea 
socială. Așa îți faci prieteni adevărați și vezi cine este lângă 
tine. Profesorii și psihologii pot fi aliați importanți.
 
• BăiEţii SUnT MAi gREU dE coNVins Să VORbEAScă 
dEspRE RElAţii și au tendința să minimizeze impactul și 
efectele violenței.
 
• AdOlEscENţiI ţin MULT LA INTiMiTATEA lor, nu e ușor 
să le câștigi încrederea.
 

CE AM AflAT dE LA Şi dESpRE AdOLEscENŢI
 
Câteva idei principale pe care le-am scos din chestionare, interviurile față în față și experiența de cercetare a adolescenților:

AdOlEscENţi îN căUTARE DE mOdELE REAlE
 
În lipsă de modele reale, liceenii se inspiră din ce consumă pe pâine, adică din modelele de relații pe care le regăsesc în filme, muzică și în cărțile pe 
care le citesc. I-am întrebat care sunt cuplurile lor preferate din filme sau seriale, melodiile lor de dragoste preferate și cărțile pe care le-au citit în 
ultimul an. Modelele de relație recurente care reies din preferințele liceenilor:

•  RELAţiA ROmANTIcă uNIvErSALă (Titanic, Romeo și Julieta). 
Motive: „reprezintă un model de dragoste adevărată”.

• RELAţiA dE TIp PowEr coUpLE, „Noi îMPOTRivA LUMii” (The Vampire 
Diaries, Saga Amurg, Suicide Squad, Lucifer, Vikings, Mr. and Ms. Smith) are cea 
mai mare recurență în top 10. Majoritar personaje fantastice (vampiri, vrăjitori, 
personaje cu puteri supranaturale) ale căror trăiri și întâmplări nu sunt comune. 
Motive: „o relație neobișnuită, incitantă, diferită față de restul”
 
• RELAţiA FUncTioNALă dE dRAGOsTE-PrIETENiE, îN cARE CEi dOi SUnT şi 

pArTEnERi (Anatomia lui Grey, Suits, Friends). 
Motive: „sunt un cuplu care te motivează, fiind împreună și la bine și la greu”, „trec 
împreună peste probleme”, „sunt un exemplu de cuplu ideal”.  

Notă: Preferința pentru cuplurile din seriale în raport cu cele din filme denotă nevoia unui factor de 
stabilitate, a unei continuități într-o relație-model, care să reziste obstacolelor și timpului.

FiLME
 

BLAIR şi chUck, gOSSiP Girl
JAck şi roSE, TiTANic

dAMon şi ElEnA, ThE VAMpirE diARiES
AngELiNA JOliE şi bRAd piTT/MR. AnD MRs 

SmiTh
dErEK şi MEREDITh, AnATOmiA LUI grEy



ALL Of ME, JOhN lEgENd

ThiNkiNG oUT LOUd, Ed shEErAn

I hATE yOu, I LovE yOu, GnASh

JE T’AiME, LARA fAbiAn

CLOSER, ChAINsMokErS
Tu, ThE MoTANS

NEbUN DE ALB, EMERiC iMRE

My hEArT WilL go oN, cElinE diON

In ThE NAmE Of LOVE, gARRix & 

BEbE RExhA
phOTOgrAph, Ed ShEERAN

Bibliografia care a reieșit din răspunsuri cuprinde preponderent cărți din 
programa școlară (Mircea Eliade, George Călinescu, Liviu Rebreanu, Camil 
Petrescu, Ion Creangă) sau lecturi recomandate de vacanță, ale căror modele de 
relații nu mai au o așa mare relevanță în ziua de azi. 

oRi MoTIvELE PENTRU cArE LiCEENIi LE ciTEsc ţin MULT şi DE 
căUTAREA dE „RoLE mOdEls” şi „învăţăTurI PENTRU EVOlUţiA 
pErSOnAlă”. 
Mai găsim în listă cărți din literatura universală pentru adolescenți (John Green, Markus 
Zusak, J.K Rowling) dar și două cărți din literatura română contemporană, scrise de 
autori tineri, dintre care Fluturi de Irina Binder este pe primul loc în top, fiind preferința 
fetelor. 

AdOlEscENţii AU O APETENţă PENTRU MoDELE COnTEMPORAnE, 
vii, REALE, cu CARE poT REZoNA din pUncT dE vEDERE AL 
coMpORTAMENTULUI îN vIAţA DE Zi cu zi.

Melodiile alese de liceeni sunt MELodii REcENTE, diN uLTimiI ANI, cARE AU FoST SAu SUnT încă hiTURi LA RAdio sAU TV 
(John Legend, Ed Sheeran, Gnash, Bebe Rexha, The Chainsmokers). În plus de astea sunt MELodiilE clAsiCE DE drAgosTE (Lara Fabian, 
Celine Dion) și câTEvA iNTRăRi din MUZiCA roMâNEAScă (The Motans, Emeric Imre). Mesajele melodiilor sunt din zona clișeelor de dragoste 
romantică, care cere sacrificii: 

„do it all in the name of love”, „give your all to me/I’ll give my all to you”, „tot ce-i al tău mi se cuvine mie” și o anduranță a sentimentelor – „I will be 
loving you ‘til we’re 70”, „pentru veșnicie”, „am să te aștept”. Recurența melodiilor contemporane sprijină și de data asta nevoia de modele de azi.

căRţi 
pLAyLisT mElOdiI 
dE dRAgoSTE

CUM AR AR~TA O LIST~ DE 

LECTUR~ CARE S~ AJUTE 

ADOLESCEN}II S~ FIE MAI 

PREG~TI}I PENTRU O 

RELA}IE?

CARE AR FI FILMELE 
FUNDAMENTALE PE CARE EI 
S~ LE VAD~ PENTRU ASTA? 

Fluturi, Irina Binder
Maitreyi, Mircea eliade

enigma OtIlieI, george CălInescu
ion, liviu rebreanu

invitaţie la vals, MIhail DruMeş
Ultima nOapte de dragoste, întâia nOapte 

De război, CamIl PetresCU

The fault in our stars, John Green
hoţul de cărţi, Markus Zusak

Harap-Alb, ion CreAngă
alcHimistul, PAulo CoelHo
MoAra cu noroc, IoAn slavicI
Harry Potter, J.K. rowlIng

PorTretul lui DoriAn Gray, oscAr wilde
de veGhe în lanul de secAră,  

J. d. Salinger

1984, GeorGe Orwell
tO Kill a Mockingbird,  

Harper Lee
SuGe-O Ramona, andrei Ciobanu

eleanOr and park, rainbow rowell
nuntă în CeR, MirCea eliade

COduL lui da Vinci, Dan Brown

*ExERCiţiU*



MArTORiI iMUni
 
2 din 3 adolescenți spun c-au fost martori la o scenă de violență
fizică și/sau verbală într-un cuplu de vârsta lor. Mult mai puțini,
2 din 10, au recunoscut că au fost loviți într-o ceartă cu prietenul/
prietena. Dintre aceștia, 2/3 sunt băieți, care însă au privit cu 
amuzament faptul că prietena lor i-a lovit, sau au considerat că a fost o 
violență binemeritată. 18% au recunoscut c-au fost violenți la rândul 
lor: 13% fete și 5% băieți. „Nu e cool ca băiat să te bată o fată, dar 
ca fată e cool să bați un băiat, îți permiți, că băiatul nu are voie să dea în 
tine”, a răspuns unul dintre băieții intervievați de cercetători.
Dacă este surprinzător că fetele sunt mai degrabă violente în cuplurile 
de liceu decât băieții, cel mai tare ridică semne de întrebare faptul că 
mult mai mulți se declară martori la violență dar nu recunosc să fi fost 
vreodată implicați într-o situație similară în cuplu.
 
1 din 2  fete și 2 din 5 băieți spun c-au intervenit într-o 
astfel de situație de violență: i-au separat pe cei aflați în 
conflict, le-au dat sfaturi (cele mai multe dintre fete), iar 10% dintre 
băieți au folosit la rândul lor violența fizică sau verbală.
 
Cei mai mulți dintre cei care declară că nu au intervenit spun că nu 
au făcut-o pentru că orice problemă se rezolvă în cuplu, iar conflictul 
nu îi privea: „cearta lor nu a mea”, „lucrurile se rezolvă în familie” sau „e 
treaba lor”. Protejarea intimității tradusă ca non-intervenție în conflicte 
poate avea însă urmări negative, de propagare a cazurilor de violență 
domestică în cuplurile adulte, protejate de martorii tăcuți.

InTIMiTATE şi ABuZ
 
32% dintre fete și 28% din băieți recunosc că 
persoana cu care au fost sau sunt într-o relație le-a citit 
mesajele de pe telefon. Jumătate dintre ei au avut o reacție 
negativă, au fost dezamăgiți, s-au supărat pe persoana 
respectivă și/sau au discutat cu ea despre asta. 1/3 dintre fete 
și băieți au recunoscut că au verificat la rândul lor mesajele 
prietenului/prietenei, dar mai mult de 1/3 dintre cei care 
au făcut-o declară că aceștia nu au fost deranjați de încălcarea 
spațului privat. „Nu avea nimic de ascuns” este o justificare 
care s-a repetat de multe ori în mărturiile adolescenților, pe 
care o putem corela cu modelele lor romantice unde iubirea 
totală presupune, în acest caz, o anihilare a spațiului intim al 
fiecăruia atunci când se află în cuplu.  

oRi coNTRoLUL ExcEsIV îNTr-O rELAţiE ESTE o 
forMă dE AbUz EMoţiOnAl cARE PoATE ducE 
LA pRoblEmE dE îNcrEdErE dE SiNE şi DEpRESiE şi 
poATE EScALAdA îN sITUAţii MAi gRAVE.

Mai mult de jumătate dintre adolescenții care spun 
c-au avut deja o relație s-au confruntat cu răspândirea de 
zvonuri despre ei după încheierea ei. Liceenii se declară foarte 
afectați de bârfele care îi privesc, mai ales când sunt inițiate 
de persoane cu care au fost în cuplu, dar ¼ dintre ei recunosc 
că fac și ei același lucru la sfârșitul unei relații.

Am o ProbLEMă cU MiNE
 

Violența nu apare din cauza unei probleme cu adolescentul cu care se află 
agresorul într-o relație, ci cu sine. Cauzele identificate de cercetătorii 

adolescenți sunt insEcurITATEA, NEsiGURANţA, EducAţiA, pRESiuNEA 
gRUpULUI sAU mEdiuL îN cARE TRăiEşTI. Percepția tinerilor este că 

violența apare din posesivitate și din dorința de a controla, pentru a nu rămâne 
singur, și este deseori o reacție impulsivă, care ar putea fi mediată. Absența 

unor repercusiuni reale sau a unor consecințe într-o situație în care ești violent 
însă plasează violența în normalitate. Declarativ, mulți dintre adolescenți 

condamnă violența și cred că orice formă de violență contrazice respectul pe 
care ar trebui să-l aibă față de persoana cu care sunt în relație și sunt împotriva 
ei. Deși majoritatea consideră că ar trebui să se vorbească mai mult despre asta, 
băieții sunt destul de refractari la subiect și au fost cel mai dificil de abordat de 
cercetătorii noștri adolecenți (411 băieți din eșantionul de 1.131 respondenți).



AdOlEscENţii AU NEvoiE dE REspEcT, siNcErITATE & AsUMArEA cUvâNTUlUi dAT
Adolescenții suferă din cauza faptului că sunt tratați mai degrabă ca niște copii și se simt subestimați. Comunicarea este foarte 
importantă pentru ei, doar așa ajung să aibă încredere în cineva, prin conversații lungi și simțind că interlocutorul este interesat 
de ce au să spună. Liceenii se simt relaxați alături de persoanele cărora le pot spune și detalii aparent nesemnificative („îmi place 
ceaiul neîndulcit”), dar care fac parte din ceea ce sunt. Respectul și încrederea sunt dezideratele cele mai importante pentru ei în 
relațiile cu ceilalți, care reies din calitățile pe care le caută la un partener și la o relație dar și din ce NU își doresc:

- AşTEPTăRI îNşELATE (TRădArE, 
inFIdELITATE & miNciUNă, LIPsă 
REspEcT)

- sTARE dE discoNfORT FIzic/
psihic (coNTRoL ExcESiv, cERTurI, 
posESivITATE, iNSisTENţE)

V S.

- LoiALITATE şi FIdELITATE
(EFEcTiVă, îN PROmiSiuNI, 
AşTEPTăRi)
- sINcERiTATE (dEschidERE, 
OnOARE, REspEcTAREA cUVâNTUlUI 
dAT)
- O coMUNicARE BuNă cU 
cELăLALT (îNţELEGERE, siMţUl 
UmORULUI, coMPATibiliTATE)

„Trădarea” este cauza principală a despărțirii cuplurilor adolescente. Mai mult de jumătate dintre adolescenți (fete și băieți) au 
declarat că nu ar putea trece peste infidelitate în relație, 32% dintre băieți și 42% dintre fete nu ar suporta minciuna. 13% dintre 
fete s-ar despărți în caz de violență fizică sau psihică. În cercetarea față în față, multe dintre fete declară că se simt prost atunci 
când băieții flirtează prea insistent cu ele, le ating fără să le ceară voia sau au un limbaj vulgar. Mulți dintre băieți invocă la rândul lor 
insistența fetelor ca fiind o problemă, nu suportă să fie controlați, să primească prea multe mesaje, sau să fie șantajați emoțional prin 
mesaje, care pot merge până la amenințări cu sinuciderea. Pe termen mai lung, mai mulți băieți decât fete declară că ar trece peste 
orice ca să rămână cu persoana cu care sunt (9% versus 3%).

CUM PUTEM DEMONSTRA 
ACESTE VALORI?

O FACEM SUFICIENT DE MULT / DES? 

VORBIM SUFICIENT DE SERIOS CU 
ADOLESCEN}II?*ExERCiţiU*



GENERAţiA NEVORbITă
 
Învățăm să vorbim de două ori în viață. Prima oară la trei ani, când reușim să formulăm primele propoziții simple, apoi la 18 ani, când 
începem să fim ascultați. Cea mai intensă emoțional perioadă a vieții noastre, adolescența, este, paradoxal, una aproape monahală, 
pentru că singurii parteneri de discuție adulți și interesați ne sunt părinții și profesorii.

Studiul „In a relationship” este, înainte de toate, un exercițiu de dialog și de ascultare. Rezultatele ne-au depășit așteptările: echipa 
noastră de cercetători liceeni a reușit să treacă peste bine-înțelesuri, a dovedit profunzime și compasiune explorând subiecte atât de 
intime: relațiile de cuplu, dar și motivațiile și fețele violenței în cuplurile de adolescenți.

Rezultatele nu sunt surprinzătoare în esență – abuzul apare deseori din frustrarea acumulată în căutarea respectului – dar sunt 
remarcabile prin detalii și procente. CEL MAi imPoRTANT DINTrE ELE, NE Dă MăSurA uNEi DISoNANţE cogniTiVE 
îNgrIJoRăToARE: dEşi DoUă TrEimi diNTRE AdoLEScENţi AU fOST MARTORii UNEi ScENE DE VioLEnţă, DoAR 
O cINciME DINTrE Ei AccEPTă că AU fosT iMpLicATI îNTr-O ASEmENEA SiTUATiE.  

Știm să sunteți alături de tinerii din viața voastră, zi de zi. Vă invităm să fiți alături de ei până la capăt, să duceți mai departe acest 
dialog despre un subiect incomod, la fel ca toate subiectele importante. 1.500 de tineri au vorbit. 

GăSiM 15.000 dE AdUlţi cARE Să AsCULTE şi să sE dEsChIdă LA RâNdUl LOR? 

— Vlad Tăușance, designer de proiect, Fundația Friends For Friends

ToTUL îNcEpE cU o pAlmă
 
Clișeele de limbaj - de multe ori corecte, dar golite de sens prin repetiție - mă exasperează. Există însă unul peste care aș vrea să 
dau în fiecare zi. Să-l văd în emisiuni TV, în spoturi publicitare, în presă, pe ziduri.
 
Nu mai știu când l-am auzit prima dată. În casa copilăriei mele nimeni nu bătea pe nimeni; nici în cele ale rudelor sau colegilor 
de clasă (sau poate doar nu-mi dădeam eu seama). Probabil spre sfârșit de adolescență l-am auzit. Spune așa: în violența 
domestică, „totul începe cu o palmă”. Eram de acord; găseam atroce, dezumanizantă, ideea de bătaie; mi se părea că înțeleg 
incalificabilul fenomenului.
 
Înțelegeam doar straturile de suprafață. Violența domestică a intrat în viața mea și m-a făcut să cobor în straturile de 
profunzime acum trei ani, prin Bursele Superscrieri/Avon. Am lucrat, ca mentor, cu nouă echipe de jurnaliști - care au 
documentat în total, pentru materialele lor, zeci de cazuri. Sunt două lucruri fundamentale pe care le-am înțeles în acest 
răstimp. Primul: că, dacă tata o bate pe mama și acela ți-e pattern-ul de relație familiar, poți gravita tot restul vieții în jurul lui 
- pentru că îl asimilezi cu normalitatea, cu acceptabilul; e singurul model pe care-l știi. Al doilea: că prima palmă nu e niciodată 
ultima palmă; și că dacă o accepți de la iubitul din liceu o vei accepta, foarte probabil, și de la soț.
 
Adolescența și primele relații, reiese din majoritatea cazurile documentate de bursierii Superscrieri/Avon, sunt cruciale exact din 
acest motiv: pentru că atunci, la 15-18 ani, decizi - de fapt - dacă pattern-ul violenței e sau nu acceptabil în tot restul vieții tale. 
Tocmai de aceea aș edita un pic formularea „totul începe cu o palmă” - cea pe care aș vrea s-o aud în fiecare zi.  

Aş sPUNE AşA: Că „pRiMA PALMă nU E NIciOdATă uLTimA pALMă”.
 
— Mona Dîrțu, jurnalist, mentor în proiectul editorial Bursele Superscrieri/Avon



Funda]ia frIEnDS fOR frIEnDS
Suntem Fundația Friends For Friends și, din 2011, dezvoltăm proiecte și instrumente care să îi ajute pe oameni să își descopere 
potențialul creativ. „In a Relationship” este primul proiect în care ne adresăm adolescenților și ca să avem un dialog real, l-am creat 
împreună cu ei. Am pornit discuția împreună, despre relații și nevoi emoționale, despre ce îi face să sufere, ce le știrbește încrederea 
în ei și ce îi ajută să și-o construiască. Au ajuns singuri la concluzia că a vorbi ajută întotdeauna, mai ales a vorbi despre violență, un 
subiect care pare prea „adult” pentru această vârstă, dar care face parte din realitatea lor. Vrem să extindem dialogul și sperăm cu 
aceste materiale ca și noi, adulții, să ne apropiem mai mult de adolescenți, să-i înțelegem mai bine și să-i facem să conștientizeze că 
pot schimba ceva, ori în viețile lor, ori în ale altora. Poate așa vom înțelege și noi asta. #AiCuvâNTUl 

Mai multe despre realitatea violenței domestice în România poți citi în Bursele Superscrieri/AVON: 
• ffff.ro/bursele-superscrieri/avon/ 
• facebook.com/FundatiaFriendsForFriends/

Noi vREM RESpEcT! 
 Asta ne-au repetat în diferite moduri adolescenţii care s-au alăturat proiectului In a Relationship. Respect faţă de ceea ce cred, ce simt, ce aleg. 
E violenţa domestică o problemă reală în România și mai ales, de ce ar reprezenta ea un subiect important în formarea unui licean?
În România, autorităţile estimează că 1 din 5 femei se confruntă cu violenţa în familie, la fiecare 30 de secunde o româncă e victima unui abuz, dar de fapt, 
numărul real al victimelor nu e știut de nimeni. Rușinea, tradiţia, îndemnul familiei, lipsa de opţiuni sunt doar o parte din motivele pentru care unei femei 
abuzate îi e atât de greu să plece. Deseori am auzit însă un motiv care creează un cerc vicios: „rămân pentru copii”. Copiii care vor crește și în lipsa altor 
modele se vor găsi, așa cum o arată studiile, la rândul lor, într-o familie în care teroarea devine o normalitate.
 
Poate îi consideraţi prea mici, încă teribiliști, încă prea jucăuși pentru un astfel de subiect.  Întâlnirile cu ei ne-au confirmat însă că adolescenţa, perioada 
primelor legături de cuplu e momentul în care trebuie să afle că pe o relaţie nu poţi pune decât pentru puţin timp „un filtru Instagram”. Că e în puterea lor 
să devină adulţi non-violenţi, chiar dacă acum pare mai tentant să fie nepăsători sau mai rău, chiar dacă acum, acasă, loviturile, jignirile sau teroarea sunt o 
obișnuinţă.
 
duMNEAvoAsTRă, AduLţii dE Lângă Ei SuNTEţi cEi cARE lE PUTEţi ARăTA CELE două oPţiuNI. ARăTAţi-LE 
REspEcT, Fiţi AlăTurI dE EI şi DIScUTAţi DESchIS DESPrE cE îNsEAmNă o RElAţiE dE cUpLU SăNăToASă.
Stela Toderașcu, Senior Manager Commercial Marketing Romania & Moldova, AVON Cosmetics România & Moldova

AVON crede că e de datoria noastră să vorbim la fel de deschis și despre machiaj, dar și despre răni pe care niciun fard nu le-ar putea acoperi. Nu 
prea ne place să vorbim despre violenţa în familie, e un subiect prea dur și poate nu ne afectează direct, așa că e mai ușor să îl ignorăm. Doar că 1 din 
5 românce e victimă a violenţei, deși poate părea de neconceput, sunt șanse mari ca o femeie pe care o cunoașteţi să fie victimă. Credem că primul 
pas pe care trebuie să îl facem fiecare dintre noi e s-o aducem la zi, să ne confruntăm cu ea – ca cititori, ca victime, ca martori, ca oameni – și să 
sperăm că, pas cu pas, prin a scrie, a vorbi, a conștientiza lucrurile care se petrec în jurul nostru, vom reuși să le schimbăm.

Din 2008, prin Campania Respectului, iniţiativa AVON de luptă împotriva violenţei domestice, 500.000 $ au fost donaţi pentru dotarea a 9 
centre de adăpost și consiliere pentru victime, 9 burse jurnalistice pentru documentarea responsabilă a violenţei în familie, campanii de informare și 
educare, dar și proiecte educaţionale pentru adolescenţi, precum In a Relationship

oPrIM vIOLENţA ATUncI câNd NU NE mAI PrEfAcEM că nU ExiSTă. 
TE INViTăM să nE fii ALăTurI şi să nU STAI dEopArTE ATUncI câNd AMor SE TRANSforMă îN AJUTOR.

Mai multe despre violenţa în familie și iniţiativele AVON poţi găsi pe  
• www.facebook.com/CampaniaRespectului 
• www.campaniarespectului.ro
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Urmărește mai departe proiectul pe:

•  facebook.com/respectlicee și
•  ffff.ro/licee

Sau scrie-ne la:

•  hello@ffff.ro

#iNARELATiONShip #AIcUVâNTUl


