
Inca la moda  - bataia nevestei
Secolul XXI nu i-a adus cu picioarele pe pamant pe sibienii violenti. Nevestele sunt uneori transformate
in sacul de box al sotului frustrat, imbibat de bautura sau, pur si simplu, bataus de meserie. " Am fost
lovita de sotul meu de foarte multe ori, am plecat de acasa, dar de fiecare data m-am intors, pentru ca nu
aveam nici un ajutor. Am rabdat totul pana intr-o zi, cand am plecat din nou cu cei doi copii, singura in
lume ", asa isi incepe povestea, o mama care a trait o experienta tragica de acest fel. Dupa ce a trecut prin
nopti grele, lipsite de adapost si mancare, impreuna cu cei doi copii, femeia a afllat de centrul pentru
victimele violentei domestice, unde a gasit ajutor. " Acum imi este bine. Am intalnit oameni buni, dornici
sa ma ajute, mancare buna, curatanie, un acoperis deasupra capului......nu ne lipseste nimic. Am deschis
un proces de divort, care in curand se va termina. In plus, m-am angajat, copiii merg la scoala si nu le
mai este teama de bataie, de urlete sau de tipete ", povesteste femeia. Ea este decisa sa mearga pana la
capat si sa lupte pentru cei doi copii. " Acest sistem de asistenta sociala este bun. Multe femei care sunt in
situatia mea isi gasesc astfel linistea sufleteasca si incep o noua viata ", concluzioneaza victima. Mai grav
este faptul ca acest caz nu este singular. La sfarsitul trimestrului trei al acestui an, in Centrul pentru
victimele violentei domestice erau " cazate " trei mame cu patru copii. Potrivit reprezentantilor Directiei
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), in medie, in fiecare luna au fost pe aici
doua mame cu doi copii. " In centru, li se ofera consiliere psihologica atat mamelor, cat si copiilor.
Femeile sunt ajutate sa-si gaseasca un loc de munca, si o scoala sau o gradinita pentru copii, consiliere
juridica mamelor care se afla in prag de divort, precum si masa si cazare pana li se rezolva problemele ",
explica Beatrice Draghici, purtator de cuvant DGASPC.
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