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Chisinau, 9 December 2016 
 
 
To: 
Daniela Misail-Nichitin 
Project Director 
International Center "La Strada" 
dmisail@lastrada.md 
 
Democracy Grants Programme 
US Embassy in Moldova 
Chisinau, Moldova 
moldovagrants@state.gov 
 
Issues Affecting Women Programme 
Oak Philanthropy Ltd 
Geneva, Switzerland 
info@oakfnd.ch 
 
Copy: 
Antonina Fonari 
President 
Moldovan National Council of NGOs 
tineri.liberi@gmail.com 
 
 
Subject: Problematic aspects of the anti-rape video  
 
Dear Ms Misail-Nichitin, 
Dear representatives of the US Embassy in Moldova and Oak Foundation,  
 
This message is a call from a group of activists and specialists in human rights and gender equality, whose necessity 
we have identified with the launch on 1 December 1 2016 of the anti-rape video, executed by the advertising company 
"Atelier", at the request of the International Center "La Strada", with funding from the US Embassy in Moldova and 
Oak Foundation. Below we develop a series of problematic aspects to this video, which we consider particularly 
worrying. We will also put forward a few proposals to remedy the situation, including with the involvement of the 
donors. 
 
The video reinforces the principles of patriarchal society 
 
The way the two characters in the video look like and behave reinforces the stereotypical perception of the 
adventurous and dominant man, and of the innocent and submissive woman. However, it is precisely these 
perceptions that form the basis of a deeply patriarchal society in Moldova - in itself a major cause of gender-based 
violence, whose victims are mostly women. Instead of undermining the patriarchal organization of society, the video 
reproduces it explicitly, through both image and text. 
 
Moreover, the video speaks exclusively to men, thus suggesting that only men and their own definition of masculinity 
hold the key to countering rape, while women (and society at large) have nothing to say, and remain completely 
irrelevant to addressing this issue. Trying to redefine stereotypical masculinity by removing its aggressive content 
would be effective if masculinity were dismissed altogether. On the contrary, by urging viewers to "Be a man", the 
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video reinforces and prescribes the stereotypically aggressive male behavior, which is not being invalidated in any 
way throughout the video. 
 
The video reinforces rape culture and toxic masculinity 
 
By appealing to the concept of the "strong man", the video reinforces rape culture, and effectively provides it with new 
impetus, in a country where the physical and sexual abuse of women is alarmingly widespread. Thus, the video 
suggests that educating consent is possible only through the lenses of masculinity: "In order to be a real and strong 
man, you must accept that no means no". In other words, the act of consent is deprived of any self-worth and is 
therefore alienated from the person it belongs to; only an extreme ("real", "strong") concept of masculinity can make 
consent meaningful. As such, the video promotes actively and deliberately a deeply toxic understanding of 
masculinity, which intensifies further the stereotypization of men. 
 
The video could have made use of the international good practices in preventing gender-based violence, translated in 
Romanian with just "nu înseamnă nu", and thus become a platform for popularizing the international efforts in this 
direction. In an attempt to speak exclusively to its chosen target group - men, the video fails to also educate them, 
thus reducing them to a mob of males that are incapable to understand why "no means no" besides their masculine 
identity. 
 
The video is likely to be highly traumatic for the victims of physical and sexual abuse 
 
Despite the attempt to metaphorize stereotypically masculine aggressiveness by placing the characters in an abstract 
environment, rape as a concrete manifestation of this aggressiveness is revealed explicitly, through the brutal and 
suggestive behavior of the male character, who in the end is zipping his slit, while displaying a sense of satisfaction 
and victory. This failed metaphor is completely ineffective in raising awareness among the chosen target group - men, 
and risks causing the opposite effect to the one intended (i.e. to redefine masculinity by portraying negatively the 
aggressive behavior associated with it). 
 
A sizable concern is that the victims of physical and sexual abuse, especially women, who are obviously part of the 
audience, relive their traumatic experiences by watching the video, thus being exposed to a series of serious 
consequences for their emotional balance and health. In other words, the video not only fails to raise awareness of 
the target group, but it also deprives the victims of gender-based violence of hope. 
 
The video conveys a sexist, homophobic, and transphobic message 
 
By using the prescriptive notion of "real man", the video suggests that a desirable and well-defined notion of 
masculinity exists. However, this suggestion contains a profoundly sexist message, which is oppressive to a number 
of groups including: 1) cisgender men, but who do not identify themselves with their patriarchal social role; 2) gay 
men; and 3) transgender persons, particularly transgender women. Under a patriarchal society like the one in 
Moldova, these groups are confronted daily with various forms of discrimination, of both institutional and social nature. 
The video reinforces and justifies these forms of discrimination, thus further limiting the already tiny emancipatory 
possibilities of these groups. 
 
The video shows a low level of gender awareness 
In order to produce sensitive social videos it is imperative that specialists in the field, who are trained to operate with 
delicate and complex concepts and to decipher the results of pre-production field research, assist the creative team. 
Although the credentials of the advertising company, who executed the video, are generally regarded highly, in this 
case it is obvious that the team that worked on the material did not receive the necessary specialized assistance. Due 
to poor understanding of the complexity of the matter, the video leads to all the concerns discussed above. 
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Therefore, the signatories call upon the following: 
 

1. Immediately involving the donors in a dialogue on the possibility to withdraw the video from broadcast. 
 

2. Replacing the video with gender sensitive material, produced with the participation of experts in the field of 
gender equality and gender-based violence. As witnessed by extensive international experience in fighting 
gender-based violence, the most effective way to counter rape and other forms of sexual abuse is to educate 
the consent of all partners involved. Moreover, investing in consent as the single way to justify physical and 
sexual interaction between people is the only sustainable solution in the long term. The relaxation and 
flexibilization of stereotypically masculine and feminine social roles is undoubtedly necessary, but this 
approach will succeed only by strengthening such inalienable values as consent; by replacing the substance 
of these roles, while keeping their shape, we will not help to eliminate gender-based violence. 

 
3. Publishing the selection procedure of the advertising company that executed the video, as well as the rules 

applicable to this procedure. With the participation of the donors, we also require an independent assessment 
of all parties’ compliance with these rules. Thus, we aim to ensure that similar campaigns will be more 
inclusive, transparent and sensitive in the future. 

 
Please keep us informed on all developments related to our call by e-mail. 
 
Thank you for your consideration and please contact us in case you have any questions. 
 
Signatories: 
 

1. Victoria Apostol, member of the Group of Feminist Initiatives from Moldova 
2. Olga Bîtcă, activist, Project Coordinator, Resource Center for Human Rights 
3. Oleg Brega, activist 
4. Polina Ceastuhina, member of the Group of Feminist Initiatives from Moldova 
5. Vlada Ciobanu, activist 
6. Natalia Duminica, activist for Roma rights 
7. Andrei Gaiu, member of the Platform for Active Citizenship and Partnership for Human Rights  
8. Ana Gurău, member of the Platform for Gender Equality 
9. Nata Scobioală, human rights activist 
10. Vitalie Sprînceană, activist 
11. Artiom Zavadovschi, activist for LGBT rights 
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Chișinău, 9 decembrie 2016 
 
 
Către: 
Daniela Misail-Nichitin 
Directoare de Proiecte 
Centrul Internațional “La Strada” 
dmisail@lastrada.md  
 
Programul de Granturi pentru Democrație  
Ambasada SUA în Moldova  
Chișinău, Moldova 
moldovagrants@state.gov   
 
Issues Affecting Women Programme 
Oak Philanthropy Ltd 
Geneva, Elveția 
info@oakfnd.ch  
 
Copie: 
Antonina Fonari 
Președintă 
Consiliul Național al ONG-urilor din Moldova  
tineri.liberi@gmail.com 
 
 
Subiect: Aspecte problematice ale spotului anti-viol 
 
Stimată doamnă Misail-Nichitin, 
Stimați reprezentanți ai Ambasadei SUA în Moldova și Oak Foundation, 
 
Acest mesaj reprezintă un apel din partea unui grup de activiști/e civici/e și specialiști/ste în domeniul drepturilor 
omului și  egalității de gen, necesitatea căruia am identificat-o odată cu lansarea pe 1 decembrie 2016 a spotului 
video anti-viol, executat de către compania de publicitate “Atelier” la cererea Centrului Internațional “La Strada”, cu 
finanțare din partea Ambasadei SUA în Moldova și Oak Foundationi. În cele ce urmează, vom dezvolta o serie de 
aspecte problematice ale acestui spot, pe care le considerăm deosebit de îngrijorătoare. Pe final, vom enunța câteva 
propuneri pentru remedierea situației, inclusiv prin implicarea finanțatorilor. 
 
Spotul consolidează principiile societății patriarhale 
 
Modul în care arată și se comportă cele două personaje din spot consolidează percepția stereotipică a bărbatului 
aventuros, dominant, și a femeii candide, docile. Or, tocmai aceste percepții stau la baza organizării profund 
patriarhale a societății din Moldova, care constituie cauza majoră a violenței în bază de gen, victimele căreia sunt de 
cele mai multe ori femeile. În loc să submineze organizarea socială patriarhală, spotul o reproduce în mod explicit, 
atât prin imagine, cât și prin text.  
 
Mai mult decât atât, spotul se adresează exclusiv bărbaților, sugerând astfel că doar bărbații și propria lor definiție a 
masculinității dețin soluția pentru contracararea violurilor, femeile (și societatea în genere) neavând nimic de spus și 
rămânând complet irelevante în tratarea acestei probleme. Încercarea de a redefini masculinitatea stereotipică prin 
eliminarea conținutului ei agresiv ar fi eficientă doar dacă masculinitatea ar fi destituită ca atare. Dimpotrivă, îndemnul 
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spotului “fii bărbat” nu face decât să consolideze și să prescrie comportamentul stereotipic agresiv masculin, care nu 
este invalidat sub nicio formă în spot. 
 
Spotul consolidează cultura violului și masculinitatea toxică 
 
Prin apelul la noțiunea de “bărbat puternic”, spotul consolidează cultura violului și efectiv îi oferă un nou elan, într-o 
societate în care abuzul fizic și sexual al femeilor atinge cote alarmant de înalte. Astfel, spotul sugerează că educarea 
și conștientizarea consimțământului se poate realiza doar prin prisma masculinității: “ca să fii bărbat puternic și 
adevărat, trebuie să accepți că nu înseamnă nu”. Cu alte cuvinte, actul consimțământului este lipsit de orice valoare 
în sine, și prin urmare, alienat de persoana căreia îi aparține; doar un concept extrem (“adevărat”, “puternic”) al 
masculinității poate conferi sens consimțământului. Spotul promovează astfel în mod activ și deliberat o înțelegere 
deosebit de toxică a masculinității, intensificând stereotipizarea bărbaților. 
 
Spotul ar fi putut să preia bunele practici din domeniul prevenirii violenței în bază de gen la nivel internațional, 
traducerea cărora în limba română este doar “nu înseamnă nu”, și să devină astfel o platformă de popularizare a 
eforturilor internaționale care se depun în această direcție. În încercarea de a construi un mesaj adresat exclusiv 
grupului țintă - bărbaților, spotul eșuează să îl și educe, reducându-l astfel la o gloată de masculi, incapabili să 
înțeleagă de ce “nu înseamnă nu” în afara conștiinței identitare masculine.  
 
Spotul are un potențial traumatizant înalt pentru victimele abuzului fizic și sexual 
 
Deși spotul încearcă metaforizarea agresivității stereotipic masculine prin plasarea personajelor într-un mediu 
abstract, violul ca și manifestare concretă a acestei agresivități este revelat în mod explicit prin comportamentul brutal 
și sugestiv al personajului masculin, care în final se încheie la șliț, manifestând o senzație de satisfacție și victorie. 
Această metaforă eșuată este complet ineficientă în sensibilizarea grupului țintă ales - bărbații, și riscă să producă 
efectul advers celui scontat (de redefinire a masculinității prin reprezentarea negativă a comportamentului agresiv 
asociat cu aceasta). 
 
Mai grav este faptul că prin difuzarea acestui spot, victimele abuzului fizic și sexual, în special femeile, care fac în 
mod evident parte din audiență, vor retrăi propriile experiențe traumatizante, fiind astfel expuse unei serii de 
consecințe grave pentru echilibrul emoțional și sănătatea acestora. Cu alte cuvinte, spotul nici nu reușește 
sensibilizarea grupului țintă, nici nu oferă speranțe victimelor violenței în bază de gen. 
 
Spotul transmite un mesaj sexist, homofob și transfob 
 
Prin utilizarea noțiunii prescriptive de “bărbat adevărat”, spotul sugerează existența unui ideal masculin dezirabil și 
bine definit. Or, această sugestie conține un mesaj profund sexist și oprimant față de o serie de grupuri, printre care: 
1) bărbații cisgender, dar care nu se identifică cu rolul lor social patriarhal; 2) bărbații homosexuali; și 3) persoanele 
transgender, în special femeile transgender. În condițiile unei societăți patriarhale precum cea din Moldova, aceste 
grupuri se confruntă zilnic cu diverse forme de discriminare, de ordin atât instituțional, cât și social. Spotul 
consolidează și justifică aceste forme de discriminare, limitând astfel și mai mult posibilitățile deja infime de 
emancipare ale acestor grupuri. 
 
Spotul denotă un nivel redus de conștientizare de gen 
 
Pentru producerea spoturilor sociale sensibile este imperativ ca echipa de creație să fie asistată de specialiști în 
domeniul respectiv, care sunt antrenați să opereze cu concepte delicate și complexe, precum și să descifreze 
rezultatele cercetărilor de teren din procesul de pre-producție. Deși competențele companiei de publicitate care a 
executat spotul sunt în genere foarte apreciate, în acest caz este evident faptul că echipa care a lucrat asupra 
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spotului nu a beneficiat de asistența specializată necesară. Din cauza înțelegerii precare a complexității subiectului în 
cauză, spotul prezintă toate aspectele problematice discutate mai sus.  
 
Prin urmare, semnatarii și semnatarele acestui apel solicită următoarele: 
 

1. Implicarea imediată a finanțatorilor într-un dialog privind posibilitatea de a retrage spotul video de pe rețelele 
de difuzare. 
 

2. Înlocuirea spotului video cu un material sensibil la gen, executat cu participarea experților în domeniul 
egalității de gen și contracarării violenței în bază de gen. După cum dovedește o vastă experiență internațională în 
lupta cu violența în bază de gen, cea mai eficientă metodă de contracarare a violului și altor forme de abuz sexual 
este educarea consimțământului tuturor partenerilor implicați. Mai mult decât atât, investirea în consimțământ ca și 
singura formă de justificare a interacțiunii fizice și sexuale dintre persoane, este unica metodă sustenabilă pe termen 
lung. Relaxarea și flexibilizarea rolurilor sociale stereotipic masculine și feminine este absolut necesară, dar acest 
demers va reuși doar prin fortificarea valorilor inalienabile precum consimțământul; înlocuind substanța acestor roluri, 
dar menținându-le forma, nu vom contribui la eliminarea violenței în bază de gen. 
 

3. Publicarea procedurii de selecție a companiei de publicitate care a executat spotul și a regulilor aplicabile 
acestei proceduri. Cu participarea finanțatorilor, solicităm și evaluarea independentă a gradului de respectare a 
acestor reguli de către cele toate părțile implicate. Astfel, urmărim asigurarea unor campanii similare mai inclusive, 
transparente și sensibile în viitor.  
 
Despre toate noutățile în legătură cu demersul nostru, vă rugăm să ne țineți la curent prin e-mail. 
 
Vă mulțumim pentru considerațiune și vă stăm la dispoziție pentru întrebări. 
 
Semnatari: 
 

1. Victoria Apostol, membră a Grupului de Inițiative Feministe din Moldova  
2. Olga Bîtcă, activistă, Coordonator de Proiecte, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului 
3. Oleg Brega, activist civic 
4. Polina Ceastuhina, membră a Grupului de Inițiative Feministe din Moldova 
5. Vlada Ciobanu, activistă civică 
6. Natalia Duminica, activistă pentru drepturile persoanelor de etnie romă 
7. Andrei Gaiu, membru al Platformei pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului 
8. Ana Gurău, membră a Platformei pentru Egalitate de Gen 
9. Nata Scobioală, activistă pentru drepturile omului 
10. Vitalie Sprînceană, activist civic 
11. Artiom Zavadovschi, activist pentru drepturile persoanelor LGBT 


