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Termenul „violență împotriva femeilor și fetelor” se referă la acte de violență sau abuz 
despre care știm că afectează în mod disproporționat femeile și fetele. Infracțiunile și 
comportamentele acoperite de acest termen includ violul și alte infracțiuni sexuale, abuzul 
domestic, hărțuirea, abuzul în numele tradiției, așa-numitei „onoare” (inclusiv mutilarea 
genitală a femeilor, căsătoria forțată și abuzul în numele tradiției, așa-numitei „onoare”), 
precum și multe altele, inclusiv infracțiunile cibernetice”

Biroul de Interne al Regatului Unit, 2021

Definiție:
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01 Cuvânt înainte                                                                                                         
În timp ce violența, abuzul și intimidarea împotriva 
tuturor și a oricărei persoane din societatea noastră 
sunt complet inacceptabile, dovezile disponibile și 
experiențele trăite de către femei și fete, ne spun că 
sunt, în mod disproporționat, victimele bărbaților.

De asemenea, este important să recunoaștem că 
multe femei și fete din comunitățile marginalizate și 
persoane din comunitățile LGBTQIA+ au, și continuă să 
se confrunte, cu riscuri specifice, unice pentru siguranța 
lor și cu bariere suplimentare pentru a obține sprijinul și 
îngrijirea de care au nevoie pentru a raporta răul pe care îl 
experimentează. 

În plus, uciderea tragică a lui Sarah Everard în Anglia 
în 2021 de către un ofițer de poliție de sex masculin și 
alte cazuri de abatere inacceptabilă a poliției au afectat, 
bineînțeles, încrederea femeilor și fetelor în poliție.

Recunoaștem că trebuie făcut mai mult pentru a menține 
în siguranță femeile și fetele din toate comunitățile și 
că ofițerii de poliție au puteri unice, inclusiv puterea de 
arestare. Din aceste motive, deși recunoaștem că s-au 
făcut deja multe pentru prevenirea violenței împotriva 
femeilor și fetelor, se pot face mai multe și, prin urmare, 
am creat primul nostru plan oficial de acțiune privind 
violența împotriva femeilor și a fetelor.

În consultare cu părțile interesate, recunoaștem că va 
fi nevoie de timp pentru a aborda pe deplin violența 
împotriva femeilor și fetelor. Prin urmare, planul nostru de 
acțiune va acoperi o durată inițială de șapte ani, cu scopul 
de a progresa acțiunile enumerate în acest document 
în primii doi ani. Acest lucru ne va asigura că activitatea 
noastră este aliniată la Strategia Pentru Eliminarea 

Majoritatea infracțiunilor violente 
comise împotriva femeilor și fetelor din 
Irlanda de Nord sunt comise de bărbați. 
Din anul financiar 2017/18 până în 
2021/22, 34 de femei și fete din Irlanda 
de Nord au fost ucise de bărbați. Multe 
altele s-au confruntat cu alte forme de 
violență masculină, abuz și intimidare, 
atât în propriile case, cât și în cadrul 
comunității.
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Violenței Împotriva Femeilor și Fetelor a Biroului Executiv 
al Irlandei de Nord și la Strategiile Privind Abuzul 
Domestic și Violența Sexuală a Departamentelor de 
Justiție și Sănătate.     

Ca serviciu de poliție, recunoaștem pe deplin că nu 
putem rezolva această problemă socială în mod izolat, 
dar cunoaștem faptul că poliția are un rol vital de jucat. 
De aceea, pe lângă prezentarea acțiunilor specifice pe 
care Serviciul de Poliție intenționează să le întreprindă, 
am stabilit și modul în care intenționăm să sprijinim 
activitatea desfășurată de parteneri din sectorul public și 
din întreaga societate.

Înțelegem, de asemenea, că oamenii se așteaptă să 
vadă ca Poliția să dea dovadă de conducere în propriul 
comportament și, uneori, nu am îndeplinit așteptările 
publicului. Ne angajăm cu fermitate să reconstruim 
această încredere, iar aceasta începe cu propriile noastre 
comportamente și atitudini.

O vastă activitate este deja în curs de desfășurare pe 
plan intern, inclusiv publicarea unei declarații de intenție 
la nivel de serviciu pentru a contesta comportamentul 
inadecvat, reafirmarea așteptărilor noastre pentru 
cele mai înalte standarde de conduită profesională și 
asigurarea faptului că acuzațiile împotriva ofițerilor și a 
personalului sunt tratate în mod eficient.

Vocile femeilor și fetelor au fost auzite cu voce tare și 
sunt reflectate foarte mult în acest plan de acțiune. Vom 
continua să ascultăm cu atenție îngrijorările și suntem de 
acord, cu toată inima, că acestea nu ar trebui să simtă că 
trebuie să ducă pe umeri și să-și asume responsabilitatea 
de a se menține în siguranță.

Doresc să le mulțumesc sincer partenerilor noștri din 
sectorul femeilor și fetelor, care, până acum, au fost un 
prieten esențial și au oferit sprijin, îndrumare și provocare 
implicită.

Nu putem niciodată să inversăm durerea și răul care 
a fost cauzat atât de multor femei și fete, dar putem 
lucra împreună pentru a asculta cu adevărat și a face 
din societatea noastră un loc mai bun, mai sigur și mai 
respectuos pentru ele în viitor.

Acest plan de acțiune este doar începutul. Știm că 
femeile și fetele doresc să vadă punerea în acțiune a 
acestuia printr-un serviciu de poliție vizibil, accesibil și 
receptiv, căruia îi pasă, ascultă și acționează.

În calitate de Șeful Poliției, îmi iau angajamentul, în 
numele fiecărui ofițer de poliție și al personalului, de 
a transforma această ambiție pentru schimbare într-o 
realitate pentru femeile și fetele din Irlanda de Nord.
 voices of women and girls have been heard 
loudly and are very much reflected in this 
action plan. We will continue to listen intently 
to concerns and agree wholeh

Simon Byrne 
Șeful Poliției
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Cum am dezvoltat acest plan de 
acțiune

În septembrie 2021, Serviciul de Poliție al Irlandei de Nord a organizat o primă 
întâlnire exploratorie virtuală cu o gamă largă de parteneri cu experiență trăită, 
cunoștințe și expertiză în probleme relevante pentru femei și fete. Rezultatele 
acestei discuții au încadrat parametrii și temele inițiale ale acestui plan de 
acțiune și a fost înființată o echipă de proiect formată din ofițeri superiori de 
poliție și personal pentru a supraveghea dezvoltarea ulterioară a acestuia.

Încă de la început, conducerea superioară a Serviciului 
de Poliție a fost clară că, deși dezvoltarea acestui plan 
de acțiune trebuie dezvoltat într-un anumit ritm, în 
abordarea noastră, colaborarea și co-proiectarea trebuie 
să fie esențiale

Pe lângă o analiză cuprinzătoare a literaturii de 
specialitate a bazei de dovezi locale, naționale și 
internaționale în legătură cu violența împotriva femeilor 
și fetelor, am întreprins un program detaliat de implicare. 
Acest lucru a asigurat că organizațiile care lucrează cu 
femei și fete - și femeile și fetele înseși, ar putea contribui 
direct în procesul de dezvoltare.

Cei din comunitățile LGBTQIA+, din mediul minorităților 
etnice, studenții și fetele mai tinere au fost consultați 
pentru a se asigura că provocările și barierele specifice 
au fost identificate și acționate.

Sugestiile partenerilor noștri au inclus preocupări cu 
privire la statutul de imigrare, care au fost abordate 

printr-o revizuire a îndrumărilor noastre adresate poliție 
cu privire la sprijinirea tuturor victimelor și martorilor 
prin procesul de justiție penală. De asemenea, s-au 
primit sugestii în ceea ce privește accesibilitatea planului 
de acțiune , prin al face disponibil într-un număr de limbi 
predominante comunităților de migranți. Acest lucru 
a fost, de asemenea, luat în considerare în dezvoltarea 
planului.

Acest program de implicare, care a avut loc din luna 
octombrie 2021 până în februarie 2022, a inclus o serie 
de întâlniri individuale detaliate cu partenerii, pentru 
a discuta aspectele esențiale ale planului de acțiune, 
vizite informative ale Șefului de Poliție și a altor ofițeri 
de poliție cu rang înalt, la furnizorili de servicii și o serie 
de evenimente de consultare virtuale pentru a obține 
sugestii detaliate cu privire la acțiunile propuse.

În toate etapele acestui angajament, Serviciul de Poliție 
al Irlandei de Nord a încercat să ofere cât mai multe 
oportunități de consultare, recunoscând în același timp 

02
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necesitatea de a dezvolta acest plan de acțiune în ritm. 
Am recunoscut, de asemenea, că poliția este doar o 
parte a unei soluții care necesită schimbări profunde și 
ample ale societății. Ca atare, ne-am străduit să oferim 
oportunitatea unei discuții deschise, sincere și oneste 
cu privire la contribuția pe care o poate aduce poliția la 
această provocare colectivă.

În timp ce consultarea și implicarea au fost esențiale 
pentru dezvoltarea acestui plan de acțiune, la fel de 
cruciale vor fi  și pe parcursul implementării acestuia.

După cum sa menționat deja, remarcăm, de asemenea, 
angajamentul Executivului Irlandei de Nord de a 
publica și de a-și prezenta propria strategie la nivel 
guvernamental, numită „Siguranța în Mod Egal” și 
procesul actual de consultare care este deja în curs de 

desfășurare.
Serviciul de Poliție va juca un rol deplin în sprijinirea 
dezvoltării acestei strategii, cu propriile noastre planuri 
capabile de adaptare și evoluție pentru a asigura o 
abordare comună.
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În elaborarea acestui plan de acțiune există două rezultate strategice pe care dorim să le obținem și 
anume;

Rezultatul 1:

Contribuirea la crearea unei societăți în 
care violența și abuzul, sub orice formă 
și oriunde,  împotriva femeilor și fetelor, 
nu sunt acceptabile și nu vor fi tolerate.

Rezultatul 2: 

Creșterea încrederii în poliție a femeilor 
și fetelor. 

Planul Nostru de Acțiune
(Primul și al doilea an)                                                                                 03
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Tema 1: 

Consolidarea îcrederii                                                                             

Tema 2: 

Urmărirea neîncetată a făptuitorului                                                   

Terma 3: 

Spații sigure            

Pentru a obține aceste rezultate strategice, planul nostru de acțiune se concentrează pe trei teme 
prioritare și anume;
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Acțiunile pe care le vom întreprinde în cadrul fiecărei teme prioritare vor fi 
specifice, măsurabile și aliniate la angajamentele noastre strategice în alte 
domenii cheie de activitate. Acestea includ;

• Planul Poliției Irlandei de Nord
• Strategia privind Abuzul Domestic și Violența Sexuală în Irlanda 

De Nord
• „Raportul „Inspectoratul Majestății Sale de Polițiști Și Servicii de 

Pompieri și Salvare (HMICFRS)” și „Răspunsul Poliției la Violența 
Împotriva Femeilor și Fetelor – Raportul Final al Inspecție”

• Revizuirea Gillen
• Cadrul de Furnizare al Consiliul Național al Șefilor de Poliție 

Privind Violența Împotriva Femeilor și Fetelor 
• Strategia Populației a Serviciului de Poliție din Irlanda de Nord
• Strategia pentru Copii și Tineri a Serviciului de Poliție din Irlanda 

de Nord.       
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Cu privire la temele prioritare din cadrul planului nostru de acțiune, am pus 
în mod intenționat pe primul loc încrederea în poliție. 

Știm că încrederea în poliție în combaterea violenței 
împotriva femeilor și fetelor, atât la nivel local, cât și 
național, a fost pusă la îndoială ca urmare a crimelor 
tragice de mare profil recente. De aceea, în primii doi 
ani ai acestui plan de acțiune de șapte ani, vom revizui 
instruirea ofițeriilor și personalului nostru. Acest lucru va 
asigura respectarea celor mai înalte standarde în ceea 
ce privește modul în care aceștia se tratează unul pe 
celălalt și publicul pe care îl servesc, permităndu-le astfel 
să recunoască și să răspundă rapid la violența împotriva 
femeilor și a fetelor.
Suntem foarte conștienți, e baza expertizei partenerilor, 
că femeile și fetele din unele comunități se confruntă cu 
amenințări suplimentare și specifice la adresa siguranței 
lor. Acestea includ, dar nu se limitează la abuzul pe bază 
de onoare, mutilarea genitală feminină, căsătoria forțată 
și sclavia modernă.
De asemenea, știm că femeile și fetele din comunitățile 
marginalizate care se confruntă cu violență și abuz, se 
confruntă cu bariere suplimentare în calea raportării și 
participării la procesul de justiție penală. În plus, este vital 
ca nevoile persoanelor din comunitatea LGBTQIA+ să fie 
reflectate în acest plan de acțiune, pentru a ține seama 
de vulnerabilitatea suplimentară cu care se pot confrunta 
acestea.
De asemenea, nu putem scăpa din vedere, faptul că acest 

plan de acțiune trebuie să protejeze femeile și fetele 
mai tinere care se confruntă adesea cu dificultăți în a-și 
face vocea auzită și pentru care am auzit că procesul 
de justiție penală poate fi descurajant. Ca atare, vom 
lucra cu partenerii noștrii pentru a ne asigura că, în 
implementarea noastră, abordarea drepturilor copiilor 
este încorporată. 
Acțiunile noastre specifice sunt, de asemenea, 
puternic informate din sugestiile pe care l-am primit 
și din dovezile disponibile în legătură cu preocupările 
contemporane, cum ar fi „adăugarea drogurilor în 
băutură”( „spiking”), ale cărui victime principale știm că 
sunt femeile și fetele. Prin asigurarea faptului că planul 
nostru de acțiune poate evolua, suntem încrezători că 
alte probleme care apar în viitor pot fi încorporate în mod 
eficient.
Cu toate acestea, există chestiuni care ne-au fost aduse 
la cunoștintă, în care, în acest spațiu, nu am putut face 
progresele pe care le-am fi dorit. 
De exemplu, știm că victimele violenței împotriva 
femeilor și fetelor cu statut de imigrare nesigur nu 
se simt încrezătoare să raporteze la poliție. Această 
chestiune este rezervată Guvernului Britanic și face, în 
prezent, obiectul unei contestații legale. Cu toate acestea, 
suntem hotărâți să luăm orice măsură disponibilă. 
Aceasta include emiterea și includerea în instruirea 

Tematicile planului de acțiune            04
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noastră a ghidurilor operaționale, care afirmă în mod 
clar că practica noastră este de a nu verifica în mod 
obișnuit statutul de imigrare, pentru a ne asigura că ne 
concentrăm pe deplin în protejarea nevoilor victimelor 
sau ale martorilor.
Vom monitoriza această problemă prin intermediul 
organelor naționale de poliție și planul de acțiune va fi 
modificat, după cum este necesar, atunci când se va găsi 
o soluție satisfăcătoare.
În plus, recunoaștem opiniile puternice ale sectorului 
femeilor și fetelor conform cărora misoginia trebuie 
luată în considerare în contextul legislației și înregistrării 

infracțiunilor motivate de ură, pentru a construi o 
imagine exactă a prevalenței și a tendințelor de violență 
împotriva femeilor și fetelor. Deși nu este de competența 
Serviciului de Poliție să ia decizii în legătură cu elaborarea 
legii, suntem conștienți de activitatea în desfășurare 
în legătură cu revizuirea legislației privind infracțiunile 
motivate de ură în Irlanda de Nord și ne vom asigura că 
poliția este pregătită să sprijine și să implementeze orice 
modificări viitoare. 
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Serviciul de poliție al Irlandei de Nord
Planul de acțiune privind violența împotriva 
femeilor și a fetelor       05
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Consolidarea 
Îcrederii                    

Pentru a aborda schimbările din societate cu privire la atitudinile și 
comportamentele legate de violența împotriva femeilor și fetelor, recunoaștem 
că Serviciul Poliției Irlandei de Nord trebuie să se uite mai întâi la propriile 
atitudini și comportamente. Înțelegem că atitudinile și comportamentele 
ofițerilor și personalului nostru trebuie să fie la cele mai înalte standarde, în 
special în ceea ce privește această problemă. Noi ne vom asigura că publicul 
are încredere ca serviciul de poliție să facă față, în mod eficient, tuturor 
nivelelor de infracțiuni. De asemenea, este esențial să ne educăm personalul 
să înțeleagă problemele cheie și impactul pe termen lung al atitudinilor și 
comportamentelor inacceptabile atunci când abordăm infracțiunile de violența 
împotriva femeilor și a crimelor fetelor.        

Terma 1: 



15 

POLICE SERVICE OF NORTHERN IRELAND: TACKLING VIOLENCE AGAINST WOMEN AND GIRLS

Obiectivul 1

Ne vom asigura că, acolo unde standardele scad sub așteptări, în ceea ce privește modul în care ofițerii și personalul se tra-
tează reciproc și publicul, ne vom ocupa de comportamentele care sunt inacceptabile.

Acțiune Măsură ă

1
Examinarea procesele de verificare pentru a se asigura 
că luarea deciziilor în mod responsabil încorporează 
o protecție adecvată pentru eșecurile de verificare în 
serviciu și pentru procesele de ieșire din serviciu 

1
Procese de verificare revizuite la inițiere și pe durata serviciului, 
după cum este necesar și actualizate după caz.

2
Efectuarea unor revizuiri ale cazurilor anterioare de 
indecență sexuală și a presupuselor abateril împotriva 
personalului Serviciului de Poliție din Irlanda de Nord, 
să se asigure că acțiunile de investigare adecvate și 
măsurile de protecție sunt abordate

2 
Vor fi efectuate revizuiri ale cazurilor și vor fi luate măsurile adecvate 
pentru a aborda problemele de natură penală, de comportament 
inadecvat sau de protejare, exprimate pe tot parcursul procesului.

3
Revizuirea mecanismele noastre de confidențialitate 
și suport pentru raportarea unor anumite îngrijorări la 
locul de muncă.                      

3.1
Evaluare efectuată a mecanismelor de sprijin confidențiale 
existente pentru a asigura adecvarea scopului. Aceasta se va 
concentra pe toate tipurile de infracțiuni și incidente, nu numai pe 
formarea specifică infracțiunilor domestice și sexuale.

3.2
Pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la procedurile 
interne pentru cei care doresc să raporteze abateri la locul de 
muncă.

4
Publicarea unei declarații de intenție cu privire la 
conduita și standardele așteptate de angajații poliției 
de toate gradele. 

4
Declarația de intenție de conduită și standarde să fie comunicată 
tuturor angajaților poliției.
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Obiectivu 2

Vom proiecta și implementa programe de învățare și dezvoltare pentru ofițerii și personalul nostru, pentru a ne asigura că 
aceștia au încrederea și cunoștințele necesare pentru a fi capabili să identifice crimele și incidentele în care genul este un 
factor agravant și, ulterior, să construim dosare solide de urmărire penală pentru a aduce infractorii în fața justiției.

Acțiune Măsură

1
Oferiți tuturor ofițerilor și personalului din prima linie de 
poliție o formare de specialitate în traume informate în abuz 
domestic, dezvoltat de Serviciul de Poliție din Irlanda de 
Nord, în colaborare cu părțile interesate interne și externe.

1
Furnizarea de instruire specializată în cunoștință de traumă 
în ceea ce privește abuzul domestic,  tuturor ofițerilor și 
personalului în rolurile de poliție din prima linie

2
Oferiți tuturor ofițerilor și personalului din prima linie de 
poliție instruire specializată în traume, infracțiuni sexuale 
informate, dezvoltată în colaborare cu părțile interesate 
externe și interne.

2 
Furnizarea de instruire specializată în cunoștință de traumă, 
pentru a sprijini introducerea de noi prevederi legislative, 
inclusiv noi infracțiuni de  „privit sau filmat pe sub fuste“ („up 
skirting”) sau  „privit sau filmat în bluză (“down blousing”)

3
Oferiți tuturor ofițerilor și personalului din prima linie 
de poliție, o formare de specialitate privind urmărirea și 
hărțuirea fizică și cibernetică, în conformitate cu modificările 
legislative planificate.                          

3 
Furnizarea de formare specializată în harțuire tuturor 
ofițerilor și personalului
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Acțiune Măsură

4
Revizuirea formării ofițerilor studenți pentru 
a se asigura că reflectă cerințele legislative, 
în legătură cu abuzul domestic, infracțiunile 
sexuale și violența împotriva femeilor și 
fetelor. Aceasta va include o revizuire a 
răspunsurilor la rapoartele privind mutilarea 
genitală a femeilor, abuzul sexual și violența, 
căsătoria forțată și abuzul în numele tradiției, 
așa-numitei „onoare”

4.1
Colegiul de Poliție va colabora cu părțile interesate interne și externe pentru 
a asigura actualizarea materialelor în conformitate cu modificările legislative 
și de politică. Acestea vor include Ajutorul Femeilor (Women’s Aid), Agenția 
de Resurse și Dezvoltare a Femeilor (Women’s Resource and Development 
Agency), proiectul Rainbow.

4.2
Instruirea este revizuită și actualizată în mod regulat, după cum este 
necesar, ca parte a dezvoltării profesionale continue pentru organizație

4.3
Să întreprindă instruirea privind mitul violului în cadrul Serviciului de Poliție 
din Irlanda de Nord, pentru a elimina convingerile prejudiciabile, stereotipice 
și false despre infracțiunile sexuale, victimele și autorii abuzurilor sexuale și 
crimelor de violență

5
Dezvoltați și proiectați un program 
personalizat de învățare și dezvoltare pentru 
ca toți ofițerii și personalul să recunoască 
comportamentele legate de violența 
împotriva femeilor și fetelor, din toate 
mediile. Acest lucru va reduce toate tipurile 
de infracțiuni și incidente

5.1 
Un program specific de învățare și dezvoltare privind violența împotriva 
femeilor și fetelor, oferit tuturor ofițerilor și personalului, care se va 
concentra pe originidevelop, relații și diferite comportamente și 
declanșatoare de violență împotriva femeilor și fetelor.

5.2 
Evaluarea în urma acestei instruiri va avea loc prin intermediul unui sondaj 
cu privire la modul în care problemele violenței împotriva femeilor și fetelor 
au fost abordate în urma programului de instruire, și, dacă este necesar, 
utilizată pentru a elabora orice dezvoltare profesională continuă.

Obiectivul 2 continuare
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Vom revizui suita noastră de politici cu privire la Demnitatea la Locul de Muncă, ținând cont de violența împotriva 
femeilor și fetelor. Aceasta va include introducerea unui anumit abuz domestic în politica la locul de muncă. Acest lucru 
se bazează pe afirmația că abuzul domestic este raportat în cadrul poliției împotriva populației generale și a procentului 
de incidente raportate de cei angajați de Serviciul de Poliție. Filiala de Protecție Publică cu detectivi special instruiți va 
conduce investigații prin care un angajat al poliției este fie victima, fie făptuitorul. Acest lucru va oferi consecvență în 
abordare și claritate pentru supraveghetorii care susțin bunăstarea și salvgardarea acolo unde au fost făcute acuzații de 
abuz domestic.

Acțiune Măsură

1
Revizuirea demnității noastre la locul de muncă suita de 
politici pentru a aborda factorii cauzali care dau naștere la 
agresiune, hărțuire și nemulțumiri.

1
Politicile actualizate privind Demnitatea la locul de muncă 
vor fi complete, iar planul de comunicare aferent va fi lansat 
pentru a sprijini creșterea gradului de conștientizare.

2
Publicarea unei noi politici specifice privind abuzul domestic 
la locul de muncă, subliniind rolurile și responsabilitățile 
referitoare la modul de raportare și investigare a abuzului 
domestic în cazul în care victima sau suspectul este un/ o 
angajat/ ă al Serviciului de Poliție.

2.1 
Politica privind abuzul domestic la locul de muncă introdusă în 
cadrul serviciului

2.2 
Campionii abuzului domestic identificați pentru a sprijini 
punerea în aplicare a noii politici

Obiectivul 3 
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Urmărirea neîncetată 
a făptuitorului     
făptuitorului      

Înțelegem că sistemul de justiție penală trebuie să răspundă prompt și cu un accent deosebit pe violența 
împotriva femeilor și fetelor. Prin urmare, în colaborare cu partenerii noștri din cadrul sistemului de justiție 
penală, vom căuta să reducem ratele recidivelor și ale infracțiunilor de violență împotriva femeilor și fetelor, să 
înțelegem mai bine motivele pentru uzura victimelor și să încercăm să creștem rezultatele pozitive ale justiției.

Tema 2: 
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Ne vom asigura că investigarea violenței împotriva femeilor și fetelor, și a infracțiunilor este de cel mai înalt standard, 
prin îmbunătățirea supravegherii și a standardelor de investigare și vom căuta să creștem rata urmăririi penale și a 
rezultatelor.

Acțiune Măsură

1
Elaborarea unei strategii pe șapte ani, în consultare 
cu Serviciul Public de Urmărire Penală în legătură cu 
infracțiunile sexuale grave.

1.1
Strategia privind infracțiunile sexuale grave elaborată în paralel cu 
Serviciul Public de Urmărire Penală. 

1.2
Lansarea Acordului revizuit cu privire la Nivelul Serviciilor și Serviciul 
Public de Urmărire Penală, pentru a evidenția standardele de 
investigație convenite și pentru a îmbunătăți calitatea dosarelor de 
abuz domestic. 

2
Dezvoltarea unui proces pentru investigarea 
îmbunătățită și standardizată a comportamentului 
infracțional în ceea ce privește violența împotriva 
femeilor și fetelor. 

2 
Analiza trimestrială a utilizării rezultatelor justiției penale finalizate 
pentru a include arestări, acuzații, termenul de depunere a 
dosarelor, ratele de uzură a victimelor și utilizarea videoclipurilor 
purtate pe corp, inclusiv calitatea înregistrărilor și dificultățile 
probatorii care au fost prezente în investigații

Obiectivul 1
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Vom acorda prioritate acțiunilor asociate cu acele persoane care sunt căutate pentru arestare sau interviu în legătură cu 
violența împotriva femeilor și fetelor ofensatoare.

Vom determina cum să clasificăm și să înregistrăm misoginia și/sau infracțiunile bazate pe gen.

Acțiune Măsură

1
Adaptarea Matriceei de Evaluare a Riscurilor pentru Persoanele 
Aflate Sub Urmărire a Serviciului de Poliție din Irlanda de Nord 
(WPRAM) să se asigure că acele persoane căutate pentru 
violență împotriva femeilor și fetelor, fac parte din categoria de 
prioritizare. 

1
Matrice de evaluare a riscurilor adaptată pentru a include 
categoriile de violență împotriva femeilor și fetelor din 
cadrul Serviciului de Poliție din Irlanda de Nord.

Acțiune Măsură

1
Să se pună în aplicare opțiunile și aspectele practice ale 
modului în care Serviciul de Poliție din Irlanda de Nord 
înregistrează incidentele care au loc ca urmare a atitudinilor 
misogine, în vederea propunerii de intervenții ulterioare, 
inclusiv a condamnărilor potențial consolidate.

1
Exercițiul de stabilire a domeniului va fi întreprins și 
revizuirea va fi finalizată.

Obiectivul 2

Obiectivul  3
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Vom asigura înregistrarea eficientă și etică a tuturor infracțiunilor, inclusiv a infracțiunilor de violență împotriva femeilor și 
a fetelor.

Acțiune Măsură

1
Serviciul de Înregistrare al Infracțiunilor să efectueze audituri 
anuale pentru a asigura înregistrarea corectă a infracțiunilor.

1
Rezultatele auditurilor anuale în vederea îndeplinirii 
principalilor indicatori de performanță

2
Serviciul de Înregistrare al Infracțiunilor să ofere sfaturi clare 
și instruire înregistratoarelor de infracțiuni din întreaga 
organizație pentru a promova aplicarea consecventă a 
Regulilor privind Numărătoarea din cadrul Ministerului de 
Interne.

2 
Îndrumările și instruirile interne să fie publicate pentru a sprijini 
aplicarea practică și operațională

Obiectivul 4



23 

POLICE SERVICE OF NORTHERN IRELAND: TACKLING VIOLENCE AGAINST WOMEN AND GIRLS

Vom căuta să identificăm persoanele care sunt victimele infracțiunilor repetate care afectează în mod disproporționat 
femeile și fetele.

Obiectivul  5

Acțiune Măsură

1
Să revizuim procesul actual de repetare a victimelor,  
pentru a ne asigura că acesta identifică victimele 
repetate ale violenței împotriva femeilor și fetelor.

1
Revizuirea strategiei victimei repetate 

2
Elaborarea unui set de instrumente de rezolvare a 
problemelor pentru ofițerii și personalul implicat 
în sprijinirea celor care sunt victime repetate ale 
violenței împotriva femeilor și fetelor.

2 
Setul de instrumente elaborat pentru a include rezultatele justiției 
penale, măsurile de protecție și de susținere disponibile pentru victimele 
infracțiunilor violenței împotriva femeilor și fetelor.

3
Numărul de bază al cazurilor de violență repetată 
împotriva femeilor și fetelor victime în primul an.            

3 
Anul unu va fi identificat ca punct de referință pentru infracțiunile 
victimelor violenței împotriva femeilor și fetelor în termen de 365 
de zile.                                                                            

4
Numărul de bază în general al infracțiunilor 
împotriva femeilor și a fetelor în primul an. 

4 
Anul unu va fi identificat ca punct de referință pentru infracțiunile 
victimelor violenței împotriva femeilor și fetelor în termen de 365 
de zile.
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Vom operaționaliza introducerea ordinelor de protecție pentru a consolida măsurile de protecție disponibile asociate cu 
violența împotriva femeilor și fetelor.

Ca parte a strategiei noastre de reducere a omuciderilor, vom folosi procesul Intern De Evaluare A Omuciderilor (Domestic 
Homicide Review - DHR) pentru a înțelege mai bine, pentru a învăța din tendințele identificate și pentru a lua toate 
măsurile posibile pentru a preveni uciderea femeilor și fetelor în mediul domestic pe viitor.

Acțiune Măsură

1
Vom operaționaliza introducerea ordinelor de protecție 
împotriva hărțuirii în Irlanda de Nord și vom monitoriza 
utilizarea ordinelor de protecție împotriva hărțuirii pentru a-i 
proteja pe cei care sunt expuși riscului de comportamente de 
urmărire online sau offline.

1
Irlanda de Nord va introduce Ordinele de Protecție 
Împotriva Hărțuirii și vor fi întreprinse instruiri și 
conștientizare relevante pentru a sprijini ofițerii și 
personalul. 

2
Vom operaționaliza introducerea ordinelor / avielor de 
protecție împotriva abuzurilor domestice în Irlanda de 
Nord, în urma introducerii Legii privind Abuzul Domestic și 
Procedurile Civile (NI) 2021

2
Irlanda de Nord va introduce Ordinele și Notificările privind 
Protecția Împotriva Abuzului Domestic și vor fi întreprinse 
instruiri și conștientizare relevante pentru a sprijini ofițerii și 
personalul.

Acțiune Măsură

1
Poliția va încorpora utilizarea eficientă a procesului de evaluare a 
omuciderilor domestice în Irlanda de Nord pentru a informa prima 
abordare a prevenirii în combaterea abuzului domestic în toate 
formele sale, prin intermediul unor evaluări interne eficiente de 
educație. 

1
Toate studiile din evaluările privind omuciderile 
domestice vor fi încorporate în strategia noastră 
de prevenire a abuzului domestic.

Obiectivul  6

Obiectivul  7
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Spații 
sigure             

Delectarea pașnică a spațiilor noastre publice și siguranța pe internet 
sunt așteptări de bază. Vom colabora cu partenerii noștrii pentru a ne 
asigura că aceasta este o realitate pentru femeile și fetele din Irlanda de 
Nord în toate spațiile și în orice moment. Credem că este inacceptabil 
ca femeile și fetele să se simtă nesigure în orice spațiu din societatea 
noastră și ne angajăm să colaborăm cu partenerii noștrii pentru a 
aborda teama pe care femeile și fetele o experimentează ca parte a vieții 
de zi cu zi. Vom lucra pentru a reduce șansele de ofensare și pentru a 
face spațiile noastre mai sigure.

Tema 3: 
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Vom încerca să îmbunătățim siguranța în spațiile publice pentru femei și fete prin dezvoltarea unui proces îmbunătățit de 
identificare a locațiilor și a perioadelor în care criminalitatea le afectează în mod disproporționat.

Acțiune Măsură

1
Dezvoltarea un proces care direcționează ofițerii către 
locațiile identificate, în ceea ce privește violența împotriva 
femeilor și a fetelor, la momentul cheie 

1
Proces proiectat și implementat în întreaga organizație

2
Stabilirea de referință a violenței generale împotriva femeilor 
și a fetelor în primul an. 

2 
Linia de referință stabilită 

Obiectivul  1
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Vom căuta să creștem gradul de conștientizare și, ulterior, să reducem incidentele de adăugarea drogurilor în băutură 
(Spiking) în Irlanda de Nord

Acțiune Măsură

1
Dezvoltarea îndrumărilor interne ale  Serviciului de Poliție din 
Irlanda de Nord cu privire la modul de investigare a infracțiunilor 
de adăugarea drogurilor în băutură.

1
Îndrumări interne completate și emise. Pentru a fi revizuite și 
reîmprospătate în mod continuu

2
Patrularea zolnelor pentru a se asigura că adăugarea 
drogurilor în băutură reprezintă un element cheie în cadrul 
grupurilor de lucru pentru economia de noapte.

2 
Înființarea unor grupuri în cadrul localurilor care lucreză în 
economia de noapte, cu accentul pus pe adăugarea drogurilor 
în băutură ca un accent cheie. Grupuri de lucru care trebuie să 
fie eșantionate pentru a asigura conformitatea și calitatea în 
jurul problemelor legate de adăugarea drogurilor în băutură

3
Dezvoltarea unei campanii de mediatizare pentru a crește 
gradul de conștientizare a metodelor de adăugare a 
drogurilor în băutură și de a descuraja comportamentul 
făptuitorului.

3 
Campania de mediatizare a fost lansată și dezvoltată.

4
Numărul de bază al raporturilor privind infracțiunile de 
adăugare a drogurilor în băutură în primul an

4 
Baza de referință stabilită

Obiectivul  2
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Vom colabora cu partenerii noștrii pentru a proiecta spații publice mai sigure în viitor.

Acțiune Măsură

1
Utilizarea modelului „Protejarea prin Planificarea 
Standardului de Aur”, în care Serviciul de Poliție din Irlanda 
de Nord este implicat în orice proces de proiectare.

1
Ofițerii de prevenire a criminalității din cadrul Serviciului 
de Poliție din Irlanda de Nord consideră violența împotriva 
femeilor și fetelor ca fiind un aspect esențial al rolului lor 
în procesul Protejarea prin Planificare (care urmează să fie 
măsurat prin probe calitative)

2
Continuarea promovării numărul de Locuri Sigure ONUS 
în Irlanda de Nord și examinarea modului în care locurile 
sigure existente funcționează în a menține femeile și fetele 
în siguranță.

2 
Promovarea continuă a spațiilor sigure ONUS și revizuirea 
finalizată, inclusiv evenimente de informare găzduite de către 
ofițerii sau membrii personalului Serviciului de Poliție al Irlandei 
de Nord.

3
Dezvoltarea unui proces standardizat pentru a asigura 
siguranța femeilor și fetelor este încorporată acolo unde 
poliția are un rol în planificarea evenimentelor.

3 
Siguranța femeilor și a fetelor este un punct permanent  pe 
ordinea de zi a tuturor agendelor de planificare a evenimentelor 
(probă pentru evaluarea calității considerentelor).

4
Conștientizarea cu privire la violența împotriva femeilor și 
fetelor va fi integrată în cadrul Ordinii Publice a poliției și al 
Formării în Domeniul Siguranței Publice.

4 
Violența împotriva femeilor și a fetelor este integrată în cadrul 
Ordinii Publice a poliției și al Formării în Domeniul Siguranței 
Publice.

Obiectivul 3
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Vom colabora cu o serie de părți interesate pentru a dezvolta și a promova campanii de mediatizare pentru poliție care 
provoacă comportamentul infractorului în toate locațiile,  în ceea ce priveste infracțiunile de violentă împotriva femeilor și 
fetelor.

Acțiune Măsură

1
Să lucreze în parteneriat pentru a dezvolta campanii 
relevante pentru atitudini și comportamente provocatoare 
legate de infracțiuni împotriva femeilor și fetelor.

1
Campanii livrate în colaborare cu comunicațiile corporative.

Obiectivul 4
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Vom dezvolta un program personalizat de implicare, în ceea ce privește violența împotriva femeilor și fetelor, în fiecare 
zonă de patrulare al poliției, supravegheat de către un anumit lider al poliției locale.

Acțiune Măsură

1
Dezvoltarea hărților cu părțile interesate locale, ca parte a 
pilonilor de implicare locală                                  

1.1
Părțile interesate locale au un punct de contact local dedicat

1.2
Fiecare zonă va elabora și va prezenta un plan local de 
implicare pentru a sprijini obiectivele acestui plan de acțiune, 
inclusiv o hartă a părților interesate locale și un plan de 
activitate

2
Identificarea unei cohorte de puncte de contact în cadrul 
Serviciului de Poliție din Irlanda de Nord, care va sprijini 
planurile de acțiune locală și de implicare

2
Puncte de contact desemnate și detalii de contact împărtășite 
cu părțile interesate locale în legătură cu violența împotriva 
femeilor și fetelor

3
Elaborarea planurilor de activitate locală pentru realizarea 
obiectivelor acestui plan de acțiune, inclusiv a unui program 
local de participare la evenimente pentru diseminarea 
mesajelor cheie de prevenire a criminalității, prin prezentări 
și standuri.

3
Planuri de activitate elaborate de fiecare Regiune/Echipă

Obiectivul  5
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Vom dezvolta un Grup Consultativ Independent (IAG) multidisciplinar pentru a construi încrederea, asigurându-ne că 
vocile femeilor și fetelor sunt auzite și modelează în mod activ implementarea acestui plan de acțiune.

Vom forma un parteneriat strategic cu principalele părți interesate, colaborănd cu acestea pentru a schimba atitudinile 
și comportamentele pentru a nu comite niciodată, a nu tolera sau a nu păstra tăcerea cu privire la violența împotriva 
femeilor și fetelor.

Acțiune Măsură

1
Stabilirea unui Grup Consultativ Independent (IAG) 
multidisciplinar în Irlanda de Nord, care să se întălnească 
trimestrial sau ad-hoc, atunci când este necesar.

1
Măsuri principale independente de responsabilitate a 
Grupului Consultativ Independent (IAG) multidisciplinar, 
stabilite pentru supravegherea punerii în aplicare.

Acțiune Măsură

1
Serviciul de Poliție din Irlanda de Nord va colabora cu părțile 
interesate pentru a spori cunoștințele și abilitățile angajaților 
poliției de a aborda violența împotriva femeilor și fetelor                                

1
Programe și inițiative stabilite cu părțile interesate respective.

Obiectivul  6

Obiectivul 7
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Vom stabili un program de inițiative de ascultare, pentru a ne asigura că practica noastră are la bază informații 
traumatizante, creând oportunități continue pentru ofițerii de poliție și personal, de a auzi direct de la femei și fete despre 
experiența lor trăită.

Acțiune Măsură

1
Furnizarea unui program de vizite a ofițerilor superiori la 
furnizorii de servicii, pentru a auzi direct despre experiențele 
victimelor, pe toată durata planului de acțiune.                

1
Programul de vizite efectuate la o varietate de părți cheie 
interesate.                                                  

Obiectivul  8
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Sprijinirea Partenerilor Noștri     06

Deși am stabilit mai sus ce acțiuni, ca parte a acestui 
efort colectiv, va întreprinde Serviciul de Poliție în 
mod specific, este important să subliniem modul 
în care intenționăm să sprijinim alți parteneri în 
inițiative mai largi, atunci când există un component 
de poliție.  
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Tema 1
Consolidarea Îcrederii                                                                                  

1. Poliția va colabora cu partenerii-cheie și 
cu părțile interesate pentru a se asigura că le 
folosim experiențele de poliție, pentru a ne furniza 
informații cu privire la formarea, dezvoltarea 
politicilor și practicile operaționale. 

Acest lucru se va realiza prin participarea la consultări 
adecvate în cadrul principalelor grupuri ale părților 
interesate, pentru a identifica situațiile în care femeile și 
fetele au experiențe care ar contribui la dezvoltarea unor 
politici interne și a unor cursuri de formare suplimentare 
pentru a îndeplini standardele înalte care se așteaptă de la 
ofițeri și membri ai personalului.       

 
Tema 2
Urmărirea Neîncetată a 
Făptuitorului 
   
1. Poliția va lucra în colaborare, valorificând 
cunoștințele, experiența și expertiza lor pentru 
a se asigura că rezultatele de bază ale poliției 
sunt reflectate în Strategia Executivului, privind 
violența împotriva femeilor și fetelor.

Acest lucru se va realiza prin participarea la mecanisme 
adecvate de consultare a Executivului Irlandei de Nord, 
pentru a furniza contribuția Serviciului de Poliție al 
Irlandei de Nord.
Aceasta va include solicitări de opinii cu privire la noile 
dispoziții legislative și/sau politici care vor avea impact 
asupra violenței împotriva femeilor și fetelor.

Elaborarea unor documente informative și contribuții 
relevante, pentru a sprijini dezvoltarea strategiei 
Executivului Irlandei de Nord. Aceasta va include 
reprezentarea Serviciului de Poliție din Irlanda de Nord la 
un nivel superior, la angajamentele relevante cu părțile 

interesate și cu grupurile de lucru.

2. Poliția va sprijini Departamentul de Justiție în 
revizuirea Programului de Violență Ddomestică 
și de Divulgare a Abuzurilor, în vederea creșterii 
numărului de cereri.

În urma cercetării academice întreprinse de către 
Departamentul de Justiție, poliția va oferi materiale 
de sprijin pentru a crește gradul de conștientizare al 
programului și consecvența aplicării în rândul factorilor 
de decizie în acest proces.

Serviciul de Poliție din Irlanda de Nord va oferi asistență 
și sprijin Departamentului de Justiție pentru a schimba 
pragul de divulgare, în vederea unei mai bune protejări 
ale potențialelor victime ale abuzului domestic,  prin 
extinderea programului.

3. Poliția va sprijini dezvoltarea unei strategii 
specifice de repetare a infracțiunii de abuz 
Domestic în Irlanda de Nord.

Poliția va revizui strategiile de Abuz Domestic repetat 
în alte jurisdicții, pentru a informa care este cel mai bun 
model susținut de Irlanda de Nord, și pentru a oferi sprijin 
partenerilor, care recunosc că poliția joacă doar un singur 
rol în abordarea comportamentelor făptuitorului. Acest 
lucru ar duce la elaborarea unei strategii de Abuz Domestic 
a agresorilor repetați în Irlanda de Nord, cu roluri și 
responsabilități clar definite pentru fiecare partener.

4. Poliția va sprijini partenerii în îmbunătățirea 
serviciilor pentru victime prin integrarea sprijinului 
pentru femeile și fetele supuse violenței, în cadrul 
Serviciului de evaluare a nevoilor propus în Irlanda 
de Nord.

Să continue activitatea de delimitare a activităților pentru 
înființarea unui serviciu de evaluare a nevoilor furnizat 
de sprijinul acordat victimelor Irlandei de Nord (VSNI) 
în cadrul Unității de îngrijire a victimelor și martorilor 
(VWCU).
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Acesta solicită aprobarea Consiliului de Justiție Penală 
pentru recomandări cu privire la modelul preferat, în 
conformitate cu Recomandarea strategică 4 din Raportul 
de Inspecție CJNI din iulie 2020, privind Îngrijirea și 
Tratarea Victimelor și a Martorilor.

5. Vom lucra pentru a sprijini punerea în aplicare 
a Instanțelor Dedicate Abuzului în Familie din 
Irlanda de Nord, în vederea oferirii unui sprijin mai 
bun victimelor abuzurilor domestice și pentru a 
reduce ratele de uzură.

Poliția va colabora cu partenerii din domeniul Justiției 
Penale pentru a introduce un pilot al Instanțelor Dedicate 
Abuzului în Familie, care se va concentra pe asigurarea 
unui traseu efectiv și eficient în cadrul procesului 
de justiție penală și  instanțe, pentru a reduce uzura 
victimelor și timpul dintre rapoartele și rezultatele 
instanțelor. O primă instanță-pilot va fi operațională în 
cadrul Instanței din Belfast Laganside și se va concentra 
asupra infracțiunilor violente care au loc în casă și asupra 
noii infracțiuni de abuz în Familie. 

6. Poliția va continua să colaboreze cu parteneri 
pentru a îmbunătăți sprijinul acordat femeilor și 
fetelor care sunt victime ale criminalității, prin 
ușurarea accesului la serviciile de susținere. 

Poliția va sprijini punerea în aplicare a unui program de 
susținere la nivel de provincie, pentru a sprijini victimele 
abuzurilor domestice și sexuale.
Aceasta va include sprijinirea victimelor infracțiunilor sexuale 
într-un cadru intern și non-domestic.
Poliția va sprijini partenerii statutari pentru a oferi 
recomandări efective și eficiente celor care oferă servicii de 
susținere victimelor abuzurilor domestice și sexuale.

7. Poliția va sprijini partenerii să întreprindă o 
hartă amplă,  pentru a se asigura că Serviciul 
de Poliție la nivel local, regional și național este 
conectat cu grupuri de susținere și furnizori de 
servicii care lucrează cu femei și fete în toată 
Irlanda de Nord.

Poliția va sprijini furnizarea hărții părților interesate, 
relevante conducerii Serviciului de Poliție din Irlanda de 
Nord, inclusiv conducerea Comandamentului Regional 
și a implicării în zonă. Acest lucru va spori cunoștințele 
și gradul de conștientizare al ofițerilor și personalului. 
Poliția va identifica punctele cheie de contact în cadrul 
grupurilor naționale, regionale și locale ale părților 
interesate.

Tema 3
Spații sigure
1. Poliția va sprijini partenerii, în mod special 
cei care fac parte din economia de noapte,  
pentru a crește gradul de conștientizare a 
violenței împotriva femeilor și fetelor și  pentru a 
împiedica producerea infracțiunilor.

Acest lucru va fi realizat prin a asista partenerii în vederea 
revizuirii și identificării soluțiilor de bune practici (cum 
ar fi inițiativa „străzi mai sigure”), pe baza operațiunilor 
existente din Regatului Unit, care pot fi adaptate în 
economia Irlandei de Nord.

Poliția va înființa grupuri de lucru locale între Serviciul 
de Poliție din Irlanda de Nord și partenerii economici 
pe timp de noapte, pentru a revizui inițiativele și pentru 
a identifica oportunitățile de reducere a infracțiunilor, 
inclusiv introducerea programelor de mesaje codate, cum 
ar fi : „Întreabă de Angela”. 

2. Poliția va sprijini Autoritatea Educațională și 
alți parteneri din domeniul educației pentru a oferi 
instruire în școli, comunicând acțiunile întreprinse 
în raportarea comportamentelor infracționale care 
au loc în cadrul educației. Procedând astfel, ne vom 
asigura că vocile fetelor și ale tinerelor modelează în 
mod fundamental această activitate.

Poliția va sprijini partenerii să dezvolte un pachet de 
instruire pentru elevi și personalul didactic din școli.
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Progresul va fi raportat și supravegheat de către Consiliul 
pentru Performanță Servicilor, pentru a asigura realizarea 
rezultatelor acestui plan de acțiune. Vor fi furnizate 
actualizări Consiliului de Poliție din Irlanda de Nord, 
cu privire la progresele planului de acțiune, la intervale 
convenite cu acestea.

Planul nostru de acțiune va fi revizuit în mod regulat și vom 
încorpora noi acțiuni, după cum este necesar.            

Grupul de Co-Ordonare al 
Serviciul de Poliție din Irlanda 
de Nord pentru Violența 
Împotriva Femeilor și Fetelor, 
se va întruni frecvent pentru a 
impulsiona progresul în raport 
cu obiectivele și acțiunile 
din acest plan. Grupul va 
avea reprezentare din diferite 
grade, funcții și roluri în cadrul 
organizației noastre și va 
include membrii asociațiilor 
profesionale.         

Guvernare și 
Responsabilitate       07

Este esențial pentru încrederea publicului ca Serviciul 
de Poliție să fie tras la răspundere în ceea ce privește 
angajamentul nostru de a combate violența masculină 
împotriva femeilor și fetelor și, având în vedere acest 
lucru, noi vom dezvolta un cadru de performanță pentru a 
monitoriza progresele înregistrate în ceea ce privește planul 
de acțiune.

Noi vom dezvolta acest cadrul pentru a ne asigura că 
înțelegem:

• Indicele nostru de referință și rezultatele actuale în 
primul an, al doilea an și după

•    Ce măsuri ne vor permite cel mai bine, nouă și altora, 
pentru a monitoriza progresul

•    Ce date sunt deja colectate în altă parte
•    Cum arată succesul.                     
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Rezultatul  1

Să avem o societate în care violența, abuzul și intimidarea împotriva 
femeilor și fetelor, sub orice formă și oriunde, nu sunt acceptabile și nu 
vor fi tolerate.

08 Rezultate
Pentru a obține cele două rezultate strategice, există o serie de indicatori pe care îi vom monitoriza. 

 
Indicator

Mai puține victime repetate ale infracțiunilor de violență împotriva femeilor și fetelor 
(Planul de poliție 1.1)

Mai puțini făptuitori repetați de infracțiuni de violența împotriva femeilor și fetelor 
(Planul de poliție 1.2)

Mai puține locații repetate de infracțiuni de violența împotriva femeilor și fetelor
(Planul de poliție 1.3)

Reducerea infracțiunilor VAWG de violență împotriva femeilor și fetelor 
(A nu se măsura în Anul 1 sau Anul 2)
(Planul de poliție 1.4)                   
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Rezultatul  2

Creșterea încrederii în poliție ale femeilor și fetelor

 
Indicator

Raportarea unui număr mare de incidente de infracțiuni de violența împotriva femeilor și fetelor
(Măsură care trebuie utilizată în Anul 1 și Anul 2)
(Planul de poliție 1.4)

Îmbunătățirea rezultatelor în materie de justiție penală în cazul infracțiunilor împotriva femeilor și fetelor
(Planul de poliție 2.4)

Nivelul de încredere în poliție de la femei și fete
(Planul de poliție 2.1)

Nivelul de satisfacție față de serviciile pe care le primesc femeile și fetele (Planul de poliție 2.2)       
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