
 

16 iunie 2022 
 

 
Către:  

Ministerul Afacerilor Interne, domnului ministru Lucian Bode 
Jandarmeria Română, domnului Inspector General de brigadă Alin-Ionel Mastan,  

 
 
Stimate domnule ministru, 
Stimate domnule inspector general, 
 
 
Pe data de 8 iunie 2022, grupul civic Girl Up România a organizat o adunare publică de protest în fața sediului 
Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), pentru a atrage atenția asupra fenomenului hărțuirii 
sexuale în școli. Au participat la protest câteva zeci de tineri, între care și minori, eleve și elevi care se confruntă 
direct cu acest fenomen. Adunarea publică a fost notificată conform legii. 
 
Problema hărțuirii sexuale este una gravă, și care, din păcate, este prezentă în foarte multe situații în România, 
așa cum arată atât rapoartele publice, cât și relatările societății civile și a mass-media. Guvernul României a 
adoptat în anul 2021 Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea violenţei sexuale SINERGIE 2021 - 
2030, prin care recunoaște răspândirea fenomenului și își asumă măsuri de combatere a lui. 
 
Vă semnalăm că, în timpul adunării publice, reprezentanții Jandarmeriei nu și-au îndeplinit nici sarcinile pentru 
astfel de situații, nici rolul de a proteja drepturile fundamentale ale cetățenilor: 

- Deși adunarea publică a fost autorizată pe trotuarul din fața ISMB, Jandarmeria nu a luat măsurile 
necesare pentru a înlătura mașinile parcate ilegal la locul adunării; 

- Nici măcar la fața locului, Jandarmeria nu a acționat pentru a asigura un spațiu sigur de desfășurare a 
manifestării; 

- Dimpotrivă, reprezentanții Jandarmeriei, în repetate rânduri, au agresat verbal și chiar fizic participanții 
la manifestarea pașnică, pentru că ar fi pătruns pe carosabil. În mod evident, este chiar vina 
Jandarmeriei că nu a existat un spațiu adecvat pentru manifestare; 

- La final, reprezentanții Jandarmeriei chiar au sancționat organizatorii cu avertisment, deși aceștia și-au 
îndeplinit toate obligațiile legale, și chiar jandarmii se fac vinovați de lipsa condițiilor la fața locului. 

 
Semnalăm și un incident foarte grav, pe durata adunării, de care din nou se face vinovată Jandarmeria. Jandarmii 
prezenți la fața locului au permis unui bărbat, care nu participa la protest, să agreseze verbal și chiar să atingă 
participantele la protest, unele dintre ele minore. Atunci când au fost sesizați, jandarmii au refuzat să intervină, 
invocând, ironic, dreptul la liberă exprimare a agresorului. Este evident că angajaților jandarmeriei le lipsesc 
minime cunoștințe prin care să recunoască flagelul hărțuirii sexuale, mai ales în ceea ce privește minorii. 
 
 



 

Având în vedere comportamentul total necorespunzător al jandarmilor prezenți la fața locului, vă solicităm: 
1. Să dispuneți măsuri de verificare internă a celor semnalate și să anunțați public rezultatul anchetei 

interne și măsurile ce au fost luate pentru a evita astfel de probleme pe viitor. 
 

2. Să dispuneți realizarea unui program de pregătire internă a angajaților Jandarmeriei, cu privire la 
hărțuirea sexuală și egalitatea de șanse între bărbați și femei, și să anunțați public care va fi acest 
program. 

 
Cu speranța că veți înțelege gravitatea acestei situații, așteptăm răspunsul dumneavoastră. 
Persoană de contact: Irina Zamfirescu, irina@activewatch.ro 
 
 
Centrul pentru Inovare Publică 
Institutul Român pentru Pace - PATRIR 
CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică 
Asociația CIVICA 
ActiveWatch 
Asociația Română Anti-SIDA (ARAS) 
Asociația MozaiQ LGBT 

Centrul FILIA 
Asociația Miliția Spirituală 
Asociația Respiro 
Asociația Rise OUT 
Centrul de Resurse Juridice 
Asociația Novapolis- Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare 
Grup de inițiativă [H]UMANSUNITED / [H]LGBTQ+UNITED Brașov 
Asociația Front 
Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen - A L.E.G. 
Asociația ACCEPT 
Consiliul Tineretului din România 
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România 
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