Argumente pentru a susține legea anti-viol în fața deputatului tău

👉 O lege anti-viol ar elimina confuziile pe care le fac anchetatorii între viol și act sexual cu un minor [1].
Agresorii ar primi pedepse mari, nu ca acum, cu suspendare. Iar statisticile spun că 70% dintre prădătorii
sexuali de copii recidivează.

👉 Doar 1 din 4 agresiuni este judecată ca viol [2].
👉 Un minor este abuzat sexual la fiecare 6 ore [3].
👉 Suntem singura țară europeană fără o lege clară care să prevadă că, sub un anumit prag de vârstă,

orice act sexual al unui adult cu un minor este viol. Țări ca Olanda, Spania, Belgia, Finlanda, Luxemburg,
Lituania, Letonia, UK au pragul de 16 ani. Irlanda și Cipru au 17 ani, iar Malta 18 ani. Studiile UNICEF susțin
pragul de 16 ani. Realitatea este că, sub 16 ani, un minor nu este apt să discearnă și să consmită pentru
întreținerea de relații sexuale.

👉 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a pus România sub supraveghere în 2016 din cauza
incapacității de a dezvolta o practică judiciară consacrată și uniformă în legătură cu noțiunea de
consimțământ pentru a face o deosebire clară între cazurile de viol și cele de act sexual cu un minor.

👉 În lipsa unei legiferări clare, România este țara în care se consideră că violul are justificare [4].
👉 Nu mai vrem agresori sexuali protejați de politicieni [5]
Note pentru documentarea ta:

[1] CSM: Raport privind practica instanțelor de judecată și a parchetelor de pe lângă acestea în investigarea
și soluționarea cauzelor privind infracțiuni la viața sexuală cu victime minore
[2] Dela0.ro: Blândețea zeiței legate la ochi: din 5 infracțiuni sexuale sesizate la poliție, 4 sfârșesc fără
dispoziții de trimitere în judecată a unui agresor
[3] adevarul.ro: ONG: În România, media de vârstă a copiilor abuzaţi sexual este de 7 ani
[4] descopera.ro: România, pe primul loc în UE în privinţa convingerii că violul are justificare
[5] g4media.ro: Primarul din Ştefăneştii de Jos, trimis în judecată sub acuzaţia că a violat, alături de alți
bărbați, o fată de 13 ani, care a și născut un copil
Vice.com: Am întrebat PSD dacă se asociază cu primarul pedofil dintr-o comună din Prahova
g4media.ro: Președintele PSD Brăila spune despre primarul din Șușești condamnat definitiv pentru
proxenetism în urmă cu patru ani că a fost reabilitat și că mai poate candida la un mandat: Este un foarte
bun gospodar și a schimbat multe lucruri la nivelul comunei / Ce spune primarul
g4media.ro: Primarul din județul Iași care a făcut sex în sediul Primăriei cu minore traficate candidează din
nou, folosind culorile PNL. Oficial, a fost exclus din partid în ianuarie, dar liberalii nu au candidat în comună
Asociația Declic, e-mail: contact@declic.ro, www.declic.ro

