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INCIDENŢA ŞI PREVALENŢA ABUZULUI SEXUAL ASUPRA 
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ABSTRACT 

THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHILD SEXUAL ABUSE  
IN THE CONTEMPORARY WORLD 

The article analyzes the evolution of incidence and prevalence rates of child 
sexual abuse recorded in the statistics of different states and regions of the world, 
including the United States of America, Canada, Australia, Central America and 
South America, Africa, Asia, the Middle East and Europe. The paper also discusses 
the conclusions  of the main international reports and assessments on the extent of the 
child sexual abuse phenomenon and it emphasizes certain distinct characteristics of 
child sexual abuse perpetrated by women against minors, mainly against teenagers. 
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1. AMPLOAREA ABUZULUI SEXUAL ÎN ÎNTREAGA LUME 

Informaţiile cuprinse în statisticile diferitelor state arată că, în fiecare an, sunt 
raportate în întreaga lume aproximativ trei milioane de cazuri de abuz asupra 
copiilor, incluzându-le şi pe acelea de abuz sexual, multe dintre ele comise de 
părinţi asupra copiilor. Numai în Statele Unite ale Americii sunt raportate zilnic 
circa 2 450 de cazuri de abuz asupra minorilor, din care patru includ moartea victimei1.  

Estimările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii arată că, în anul 2000, în 
întreaga lume, 1,8 milioane de copii erau implicaţi în prostituţie sau pornografie, 
iar 1,2 milioane erau victime ale traficării. Aceeaşi organizaţie internaţională 
estima faptul că în anul 2002, 150 de milioane de fete şi 73 milioane de băieţi 
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având vârsta sub 18 ani s-au confruntat cu diferite forme de abuz sexual, printre 
care contactul sexual forţat2. Aceasta înseamnă – subliniază experţii – că una din 4 
fete şi unul din şapte băieţi au devenit victime ale abuzului sexual.  

La rândul său, UNICEF, într-un raport elaborat în anul 2006, evidenţia faptul 
că, în întreaga lume, circa 20% dintre femei şi între 5–10% dintre bărbaţi au fost 
supuşi abuzului sexual în perioada copilăriei3. 

În pofida evidenţei amplorii demonstrate de aceste cifre, care se referă la 
toate formele de abuz, gradul de răspândire a abuzului sexual asupra copiilor în 
lumea contemporană constituie un subiect controversat. Deşi cele mai multe studii 
demonstrează că au crescut ratele de incidenţă şi prevalenţă ale acestui fenomen, 
există încă numeroase critici care fie pun la îndoială extensia sa în timp şi în spaţiu, 
fie subliniază faptul că statisticile sunt bazate pe estimări şi extrapolări nerealiste4.  

Cu toate că există numeroase reticenţe în a raporta autorităţilor actele de abuz 
sexual asupra copiilor, datorate caracterului privat şi intim al incestului ca formă de 
abuz intrafamilial şi există deficienţe vădite ale metodelor şi tehnicilor de culegere 
a informaţiilor în acest domeniu, statisticile existente arată o amplificare peste 
măsură a acestui fenomen, care, în ultimele patru decenii, a devenit mult mai 
vizibil în ochii opiniei publice şi ai specialiştilor decât înainte. Nu se ştie însă dacă 
această creştere a actelor de abuz sexual asupra copiilor se datorează unei creşteri a 
numărului real de cazuri sau conştientizării mai adecvate a acestui fenomen de 
către opinia publică şi, implicit, a unei disponibilităţi sporite a populaţiei de a 
raporta noile cazuri care apar. 

2. TENDINŢE ALE ABUZULUI SEXUAL ASUPRA COPIILOR, EVIDENŢIATE  
ÎN STATISTICILE DIFERITELOR STATE 

Deşi cifrele se contrazic unele pe altele şi unele tind să supraevalueze 
fenomenul, în timp ce altele, dimpotrivă, îl subevaluează, este totuşi posibil a 
analiza cu aproximaţie evoluţia tendinţelor sale, pornind de la datele deja existente 
în statisticile diferitelor state:  

                                                 
2 World Health Organization, Global Estimates of Health Consequences due to Violence 

against Children, Background paper for the United Nations Study on Violence against Children, 
World Health Organization, Geneva, 2006, p. 12.  

3 UNICEF Child Protection Information Sheet, Violence Against Children, 2006, p. 5. 
4 În timp ce incidenţa este proporţia de noi cazuri, care apar într-o anumită perioadă de timp în 

cadrul unei populaţii date, prevalenţa este proporţia tuturor cazurilor (vechi şi noi) prezente într-o 
anumită populaţie şi într-o perioadă determinată de timp. În mod evident, ratele de incidenţă ale 
abuzului sexual asupra copiilor sunt mult mai scăzute decât ratele sale de prevalenţă. De exemplu, 
rata de incidenţă a acestui fenomen în Statele Unite este de 0,7%, în timp ce rata de prevalenţă se 
situează peste 20% (vezi, de pildă, M. Lamb, The Investigation of Child Sexual Abuse: An International, 
Interdisciplinary Consensus Statement, în „Family Law Quarterly”, 1994, no. 28 (1), p. 151–162. 
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(2.1.) STATELE UNITE 

În Statele Unite, de exemplu, unde există o mai mare disponibilitate pentru 
analiza cauzelor şi tendinţelor de răspândire a abuzului sexual asupra copiilor, s-au 
estimat ponderi extrem de ridicate în rândul populaţiei, în orice caz mult mai 
ridicate decât în ţările europene, de exemplu. 

National Resource Council on Child Sexual Abuse a estimat, astfel, că 
ponderea populaţiei abuzate sexual din totalul întregii populaţii americane se 
situează între 20–24% (cea mai scăzută pondere) şi 54–62% (cea mai ridicată 
pondere). Acest din urmă procent include expunerea organelor sexuale sau 
masturbarea în faţa victimei, fără atingerea acesteia5. De asemenea, acelaşi centru, 
care a întreprins în anul 1994 cel mai cuprinzător studiu retrospectiv american 
asupra prevalenţei abuzului sexual asupra copiilor, a ajuns la concluzia că cca 30% 
dintre femei şi aproximativ 15% dintre bărbaţi au raportat că au fost, în cursul 
copilăriei sau adolescenţei, victime ale unui asemenea act de abuz. Alte studii au 
evidenţiat faptul că prevalenţa abuzului sexual este de 16,8% – în cazul femeilor şi 
de 7,9% – în cazul bărbaţilor6.  

În ceea ce priveşte incestul, ca formă intrafamilială de abuz sexual asupra 
copiilor, în Statele Unite, s-a estimat că o pondere de 10 până la 15% din întreaga 
populaţie a experimentat cel puţin o dată un act de incest, peste 2% din populaţie 
fiind implicată într-un act sexual sau într-o tentativă de act sexual cu caracter 
incestuos7. În mod complementar, aproximativ 20% dintre femei s-au confruntat cu 
experienţa incestului8. Referitor la prevalenţa incestului comis de unul dintre 
părinţi asupra fiicei (fiului), s-a estimat că aproximativ 20 milioane de americani au 
fost victimizaţi prin această formă de abuz intrafamilial în cursul copilăriei lor9. 

O imagine cvasicompletă a extinderii fenomenului de abuz sexual asupra 
copiilor în societatea americană, aşa cum relevă diversele studii şi cercetări 
întreprinse, este prezentată în Caseta 1 (vezi Caseta 1). 

                                                 
5 Understanding Child Abuse, National Research Council, Washington, DC: National 

Academy Press, 1993. 
6 K. Gorey, Donald Leslie, The Prevalence of Child Sexual Abuse: Integrative Review 

Adjustmentfor Potential Response and Measurements Biases, Rev. cit., p. 391–398. 
7 C.B. Nemeroff, E.W. Craighead, The Corsini Encyclopedia of Psychology and Behavioral 

Science. New York, Wiley, 2001. 
8 C.A Courtois, Healing the Incest Wound: Adult Survivors in Therapy. W.W. Norton & 

Company, 1988, p. 208. 
9 J.S. Turner, Encyclopedia of Relationships Across the Lifespan, Greenwood Publishing 

Group, 1996, p. 92. 



4 Incidenţa şi prevalenţa  

 

187 

(2.2.) CANADA 

În Canada, Fundaţia Marie-Vincent din Québec a estimat următoarele cifre10: 
– 14% dintre adulţii din Québec au fost abuzaţi sexual înainte de vârsta de 18 ani;  
– 25% dintre adulţii investigaţi afirmă că au cunoscut una sau mai multe 

persoane abuzate sexual în timpul copilăriei; 
– 18% dintre femei şi 10% dintre bărbaţi au fost victime ale unui act de abuz 

sexual; 
– abuzul sexual asupra copiilor are consecinţe dramatice la nivel fizic, 

psihologic, comportamental şi relaţional. 
 

De asemenea, ancheta Naţională a Populaţiei (The National Population 
Survey), comandată de Commitee on Sexual Offences Against Children and Youth, 
care a utilizat un eşantion reprezentativ al canadienilor din toate zonele ţării, a 
ajuns la concluzia că 17,6% dintre femei şi 8,2% dintre bărbaţi din populaţia totală 
au fost victimizaţi sexual (în diferite forme) înainte de a ajunge la vârsta de 17 ani11.  

CASETA 1  

a. Una din patru fete este abuzată sexual înainte de împlinirea vârstei de 14 ani  
(J. Hopper, Child Sexual Abuse: Statistics Research, Resources, MA Boston 
University School of Medicine, 1998); 

b. unul din şase băieţi este abuzat sexual înainte de împlinirea vârstei de 16 ani  
(J. Hopper, op. cit.); 

c. peste 90% dintre victimele abuzului sexual îşi cunosc agresorul. Aproape 50% dintre 
abuzatori sunt membri ai familiei, iar 38% sunt cunoscuţi ai familiei victimei (U.S. 
Department of Justice, 1997 şi  D. Finkelhor, R.K. Ormrod, Child Abuse Reported to 
the Police, NCJ Publication No. 187238, Washington, DC: US. Bureau of Justice 
Statistics, 2001); 

d. media pentru un agresor sexual în serie se situează între 360–380 de victime în timpul 
vieţii sale (South Carolina Forcible Sex Crimes, South Carolina Law Enforcement 
Division, Columbia, S.C., 1999); 

e. numai 12% din toate cazurile de abuz asupra copilului sunt raportate (R.F. Hanson, 
H.S. Resnick, B.E. Saunders, D.G. Kilpatrick, Factors Relating to the Reporting of 
Childhood Sexual Assault, în „Child Abuse and Neglect”, 1999, no. 23, p. 559–569); 

f. 38% dintre fete sunt abuzate sexual înainte de împlinirea vârstei de 18 ani (conform cu 
www.womenofsubstance.org); 

g. cele mai frecvente vârste la care apare abuzul sexual se situează între 8 şi 12 ani (D. 
Finkelhor et al., A Sourcebook on Child Sexual Abuse, Newbury Park, Sage 
Publications, 1986); 

h. 21,6% dintre femeile care au declarat că au fost violate în cursul vieţii lor aveau sub 12 
ani în timpul primului viol comis asupra lor. 32,4% dintre ele  aveau vârste cuprinse 
între 12–17 ani, iar peste 50% din toate victimele femei aveau sub 18 ani (Full Report 
of the Prevalence, Incidence and Consequences of Violence Against Women: Findings 
from the National Violence Against Women Survey, NCJRS, 2000); 

                                                 
10 The Problematic of Sexual Abuse, Report, Québec, Marie-Vincent Foundation, 2003, p. 1. 
11 C. Bagley, Child Sexual Abuse in Canada: Further Analysis of the 1983 National Survey, 

Ottawa, National Health and Welfare, 1988. 
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i. persoanele sub 18 ani reprezintă 67% din toate victimizările prin abuz sexual raportate 
agenţiilor abilitate. Copiii care au sub 12 ani reprezintă 34% din aceste cazuri, iar 
copiii care au sub 6 ani reprezintă 14% din cazuri (H. Snyder, Sexual Assault of Young 
Children as Reported to Law Enforcement: Victim, Incident, and Offender 
Characteristics, Bureau of Justice Statistics, U.S. Department of Justice, 2000); 

j. 1,8 milioane din 22,3 adolescenţi din Statele Unite sunt abuzaţi sexual (D.G. 
Kilpatrick, B.E. Saunders, The Prevalence and Consequences of Child Victimization: 
Summary of a Research, National Institute of Justice, U.S. Department of Justice, 
1997); 

k. tinerii sunt responsabili pentru victimizarea a 40% dintre copiii sub 6 ani, victime ale 
abuzului sexual (H. Snyder, Sexual Assault of Young Children as Reported to Law 
Enforcement: Victim, Incident, and Offender Characteristics, Bureau of Justice 
Statistics, U.S. Department of Justice, 2000); 

l. adolescenţii (adolescentele) care au vârsta cuprinsă între 16–19 ani au o probabilitate 
de 3 ori şi jumătate mai mare decât populaţia generală de a fi victime ale violului, 
tentativelor de viol sau abuzului sexual (M. Callie Rennison, Criminal Victimization 
1999: Changes 1998–2000 with Trends 1993–1999, Bureau of Justice Statistics, U.S. 
Department of Justice, August 2000); 

m. în concordanţă cu Departamentul american de Justiţie, victimele violului şi abuzului 
sexual declară că, în circa 3 din 4 situaţii, agresorul nu este un străin. În acord cu datele 
Poliţiei, în 90% dintre violurile asupra copiilor sub 12 ani, aceştia cunosc agresorul (L. 
Greenfield, et al., Sex Offences and Offenders: An Analysis of Data on Rape and 
Sexual Assault, Department of Justice, 1997); 

n. la fel ca şi violul, molestarea sexuală a copilului este una dintre infracţiunile cele mai 
neraportate (F.B.I. Law Enforcement Bulletin, February 1999); 

o. femeile care au fost abuzate sexual în timpul copilăriei au o probabilitate de  
4,7 ori mai mare să fie ulterior violate (L.L. Merrill, C.E. Newell, J.S. Milner, et al., 
Prevalence of Premilitary Adult Sexual Victimization and Aggression in a Navy Basic 
Trainee Sample. San Diego, CA: Naval Health Research Center. Report No. NHRC 
97–4, 1997). 

                                             
CASETA 2    

a. 19% dintre studente şi 9% dintre studenţii de colegiu au raportat faptul că au fost 
agresaţi  sexual atunci  când erau copii (având vârsta de 16 ani sau  mai puţin) de către 
un partener mai vârstnic. Majoritatea repondenţilor fie aveau 21 de ani, fie erau mai 
tineri (D. Finkelhor, Sexually Victimized Children, New York, Free Press, 1979); 

b. 38% dintre femeile din San Francisco au raportat că s-au confruntat cel puţin cu un 
episod de abuz sexual înainte de a împlini 18 ani, 28% subliniind că au fost implicate 
într-un asemenea episod înainte de a avea vârsta de 14 ani. Aceste cifre exclud 
episoadele care au avut loc fără contact sexual ca atare (D. Russell, The Incidence and 
Prevalence of Intrafamilial and Extrafamilial Sexual Assault of Female Children, în 
„Child Abuse and Neglect”, 1983, no. 7, p. 133–146); 

c. 11% dintre femeile şi 3% dintre bărbaţii locuitori ai Texasului au declarat, într-o 
anchetă efectuată prin poştă că au fost abuzaţi sexual în timpul copilăriei (vârsta fiind 
nespecificată), (G.A. Kercher, M. McShane, The Prevalence of Child Sexual Abuse 
Victimization in An Adult Sample of Texas Residents, în „Child Abuse and Neglect”, 
no. 8, 1984, p. 495–501); 
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d. 15% dintre femeile mame şi 6% dintre bărbaţii taţi din Boston au declarat că au avut 
experienţe considerate a fi abuzuri sexuale din perioada copilăriei, care au avut loc la 
vârsta de 16 ani şi sub această vârstă (D. Finkelhor, Child Sexual Abuse: New Theory 
and Research, New York, Free Press, 1984); 

e. 18% dintre femei şi 8% din bărbaţii canadieni au declarat, în cadrul unei anchete 
naţionale, că au fost victimele unor „acte sexuale nedorite” (incluzând şi contactul 
fizic) înainte de a împlini vârsta de 17 ani (C. Bagley, Child Sexual Abuse in Canada: 
Further Analysis of the 1983 National Survey, Ottawa, National Health and Welfare, 
1988); 

f. 20% dintre studente şi 9 % dintre studenţii din  populaţia de studenţi din Canada de 
Vest au raportat că au avut o relaţie sexuală în timpul copilăriei (implicând, în mod 
obişnuit, forţa ori ameninţarea sau un partener semnificativ mai în vârstă), care a lăsat 
urme în sentimentul scăzut de autostimă ca tânăr adult. Aceste evenimente au avut loc 
înainte de vârsta de 18 ani (L. Sorrenti-Little, C. Bagley, S. Robertson, An Operational 
Definition of the Long-Term Harmfulness of Sexual Relations With Peers and Adults 
By Younger Children, în Canadian Children: „Journal of the Canadian Association for 
Young Children”, 1984, no. 9, p. 46–57); 

g. 45% dintre femeile din Los Angeles au raportat cel puţin un eveniment considerat a fi 
abuz sexual petrecut înainte de vârsta de 18 ani. Nu a existat nicio deosebire între 
repondentele afro-americane şi cele albe (G.E. Wyatt, Thre Sexual Abuse of Afro-
American and White-American Women in Childhood, în „Child Abuse and Neglect”, 
1985, no. 9, p. 507–519); 

h. 12% dintre femei şi 8% dintre bărbaţii din Anglia au raportat că au fost abuzaţi sexual 
înainte de a împlini vârsta de 16 ani (A.W. Baker, S.P. Duncan, Child Sexual Abuse: 
A Study of Prevalence in Great Britain, în „Child Abuse and Neglect”, 1985, no. 9,  
p. 457–467); 

i. 22% dintre studentele de colegiu din Estul Statele Unite a raportat cel puţin o 
experienţă sexuală abuzivă din perioada în care aveau 16 ani sau sub această vârstă 
(M.E. Fromuth, The Relationship of Childhood Sexual Abuse with Later Psychological 
and Sexual Adjustment in a Sample of College Women, în „Child Abuse and Neglect”, 
1986, no. 10, p. 5–15); 

j. 22% dintre femeile de toate vârstele au raportat, în cadrul unui studiu întreprins asupra 
sănătăţii mentale comunitare din Calgary, în Canada de Vest, că s-au confruntat cu un 
abuz sexual grav înainte de a împlini 17 ani (C. Bagley, R. Ramsay, Sexual Abuse in 
Childhood: Psychosocial Outcomes and Implications for Social Work Practice, în 
„Journal of Social Work and Human Sexuality”, 1986, no 4,    p. 33–47); 

k. 24% dintre femeile cuprinse în grupa de vârstă 22–36 de ani, în cadrul unei anchete  
asupra a 632 de mame cu copii mici au raportat că s-au confruntat cu un abuz sexual  
care a implicat cel puţin contactul cu aria genitală înainte de a împlini 17 ani (C. 
Bagley, L. Young, Depression, Self-esteem and Suicidal Behaviour as Sequels of 
Sexual Abuse in Childhood: Research and Therapy, în G. Cameron (ed.), Child 
Maltreatment: Expanded Concepts of Helping, New York, Lawrence Erlbaum, 1988). 

 
Mai recent, s-a estimat că, dintr-un total de 12 00 de investigaţii asupra 

abuzului sexual comis în Ontario, acesta a fost identificat în 29% dintre cazuri, în 
27% dintre ele fiind doar presupus a fi fost comis12. 

                                                 
12 N. Trocme, D. McPhee, K.K. Tam and T. Hay, Ontario Incidence Study of Reported Child 

Abuse and Neglect, Toronto: The Institute for the Prevention of Child Abuse, Toronto, Ontario, 1994. 
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O trecere cuprinzătoare în revistă a celor mai reprezentative estimări şi studii 
ale fenomenului de abuz sexual asupra copiilor în Statele Unite, Canada şi Marea 
Britanie a fost realizată de Christopher Bagley şi Kathleen King13 (vezi Caseta 2). 

(2.3.) AUSTRALIA 

În Australia, un studiu având ca scop principal identificarea cazurilor 
raportate de abuz şi neglijare a copiilor a constatat că, în perioada 1993–1994, au 
existat 28 711 de cazuri, din care 19% au fost cazuri de abuz sexual. 74% din 
aceste cazuri au implicat abuzul sexual asupra unei minore14. În perioada 1996–
2002 au fost întreprinse, de asemenea, 7 studii în acest domeniu, care au estimat că 
prevalenţa ajustată a abuzului sexual în rândul femeilor din Australia este de 
27,5%, iar în rândul bărbaţilor depăşeşte 5%, ponderi care corespund cu cele 
înregistrate în cazul altor ţări dezvoltate. În ceea ce priveşte abuzul sexual finalizat 
prin contact sexual direct, prevalenţa ajustată este de 17,9% pentru femei şi de 
3,6% pentru bărbaţi, adică două treimi din ponderile menţionate anterior. Vârsta 
medie a victimei este cea de 10–12 ani, iar cea a abuzatorului se situează în jurul a 
32 de ani. În 40% dintre cazuri, acesta este un membru al familiei15.  

(2.4.) AMERICA CENTRALA SI AMERICA DE SUD 

Date semnificative sunt raportate şi în America Centrală şi în America de 
Sud.  

Astfel, în El Salvador (America Centrală), un studiu întreprins asupra 83 de 
femei din mediul rural a indicat faptul că 17% dintre ele au fost supuse abuzului 
sexual în jurul vârstei de 14 ani, dar niciuna în cadrul familiei, ci numai în afara 
acesteia. Această ultimă constatare trebuie însă tratată cu precauţii, ţinând seama de 
importanţa pe care o deţine virginitatea premaritală în cultura salvadoriană16 şi care 
a determinat probabil femeile intervievate să nu ofere informaţii complete asupra 
abuzului sexual căreia i-au fost victime. În Nicaragua, în oraşul León, al doilea ca 
mărime, un studiu de prevalenţă întreprins în anul 1999 a arătat că 26% dintre 
femei şi 20% dintre bărbaţi au raportat că au fost abuzaţi sexual înainte de a împlini 
vârsta de 19 ani. Vârsta mediană în timpul primului act de abuz sexual a fost cea de 
10 ani atât pentru fete, cât şi pentru băieţi. Comparativ cu femeile care au declarat 

                                                 
13 C. Bagley, K. King, Child Sexual Abuse. The Search for Healing, London and New York, 

Tavistock/Routledge, 1990, p. 68–69). 
14 K.L. Kinnear, Child Sexual Abuse: A Reference Book, second edition, ABC-CLIO, Inc., 2007. 
15 A. Gavin, G. Bronwyn, C. Justine, Child Sexual Abuse Revisited, în „The Medical Journal of 

Australia”, 2002, no. 176 (10), p. 458–459A. 
16 L.M. Barthauer, J.M. Leventhal, Prevalence and Effects of Child Sexual Abuse in a Poor, 

Rural Community in El Salvador: A Retrospective Study of Women after 12 Years of Civil War, în 
„Child Abuse and  Neglect”, 1999, no. 23, p. 1117–1126. 
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că 66% dintre abuzatori au fost membri ai familiei, dintre care 6% – taţi şi 17% – 
fraţi, bărbaţii au declarat că 18% dintre abuzatori au fost membri ai familiei17. 

În America de Sud, există date la fel de semnificative asupra abuzului sexual. 
De exemplu, în São Paolo  (Brazilia), statisticile pentru anul 1981 au evidenţiat 
faptul că au existat 168 cazuri de abuz sexual asupra copiilor. În aceste cazuri, 70% 
dintre abuzatori erau taţii victimelor, iar 98% dintre victime erau fete18. Un alt 
studiu, realizat în São Paolo19, a arătat că, în perioada februarie 1988–martie 1990, 
au fost raportate Serviciului pentru Apărarea Copilului 203 cazuri de abuz sexual 
asupra minorilor. Mai recent, un studiu efectuat de UNICEF asupra datelor 
obţinute de SOS Copilul (hotline) din Sao Paolo, în perioada 1988–1993, a 
evidenţiat faptul că, dintr-o mie de apeluri (reclamaţii) adresate liniei telefonice 
menţionate, agresorul reclamat era, în 75% din cazuri, o rudă apropiată, în 50% din 
aceste cazuri acesta fiind chiar tatăl victimei20. 

(2.5.) AFRICA 

În Africa de Sud, în perioada 1992–2001 s-a constatat o creştere cu 400% a 
cazurilor raportate şi, de asemenea, o creştere a numărului de victime foarte tinere. 
În 2001, de exemplu, jumătate dintre victime aveau sub 7 ani. Poliţia a estimat, în 
acelaşi timp, că în Africa de Sud sunt implicaţi în industria sexului 28 000 de copii, 
iar 25% dintre prostituatele din Cape Town sunt fete minore21.                                       

În Harare (Zimbabwe), 3 din 10 copii se confruntă cu riscul de a fi abuzaţi  
sexual. Estimările  arată  că  incidenţa  abuzului  sexual  este  aici  de trei ori mai 
mare decât oriunde în lume22. 

În Uganda, un studiu efectuat în anul 2004 a arătat că 75,8% dintre copiii 
investigaţi s-au confruntat cu experienţa abuzului sexual. 10,7% dintre ei au 

                                                 
17 A. Olsson, M. Ellsberg, S. Berglund, A. Herrara, E. Zelaya, R. Peña, F. Zelaya, L. Persson, 

Sexual Abuse During Childhood and Adolescence Among Nicaraguan Men and Women: A 
Population-Based Anonymous Survey, în „Child Abuse and Neglect”, 2000, no. 24, p. 1579–1589. 

18 L. Barsted, Uma Vida Sem Violência é um Direito Nosso (A Life Without Violence is Our 
Right). Sponsored by the Interagency Committees of Gender and Communication of the United 
Nations and the Brazilian National Department of Human Rights of the Ministry of Justice, Brasília, 
Brazil, 1998.   

19 Violência Contra a Criança e o Adolescente: Proposta Preliminar de Prevenção e 
Assistência à Violência Doméstica, (Violence Against Children and Adolescents: Preliminary 
Proposal for Prevention and Assistance for Domestic Violence), Brasilia, 2a. Edição, 1997, citat în  
L. Barsted, op. cit., p. 18.   

20 UNICEF (1996), A Situação do Abuso Sexual e da Prostituição Infanto-Juvenil no Brasil, 
(The Situation of Sexual Abuse and Juvenile-Child Prostitution in Brazil). Brasilia, citat în L. Barsted, 
p. 19–20.   

21 A Study on Violence Against Children. 10 Essential Learning Points: Listen and Speak Out 
Against Sexual Abuse of Girls and Boys, The International Save the Children Alliance, Turid 
Heilberg, Save the Children Norway, 2005, p. 38. 

22 Conform cu site-ul http://pangaea.org/street_children/africa/zimba3.htm 
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declarat că au fost supuşi abuzului sexual cel puţin o dată pe săptămână, iar 8% au 
indicat că au fost abuzaţi zilnic. 32% dintre copii au declarat că abuzul sexual a 
avut loc în cadrul familiei23. 

În Rwanda, deşi nu există statistici reprezentative în domeniu, se estimează24 
că una din patru femei a fost victimă a abuzului sexual în familie sau în afara 
acesteia, fetele din grupul de vârstă 12–14 ani şi cele în vârstă de 17–19 ani având 
riscul cel mai mare de a fi abuzate. 

(2.6.) ORIENTUL MIJLOCIU 

Studii asupra abuzului sexual asupra copilului au fost efectuate şi în Orientul 
Mijlociu. Astfel, într-o comunitate urbană din Israel, având o populaţie de numai  
3 000 de locuitori, 15 fete au raportat că au fost abuzate sexual de propriul tată25. 
De asemenea, în Israel, de la un număr de 53 de cazuri de abuz sexual asupra 
copilului raportate în anul 1985 Departamentului de Poliţie, s-a ajuns, în anul 1995, 
la un număr de 1 531 de cazuri. Din totalul cazurilor, 16% erau cazuri de incest26. 
Pe de altă parte, în teritoriile palestiniene (Ramallah, Nablus şi Hebron din West 
Bank) au fost identificate, în anul 1999, 38 de fete care au fost abuzate sexual cu 
doi ani înainte de efectuarea unui studiu dedicat acestui subiect. Victimele, 
majoritatea în vârstă de 12–18 ani, au fost abuzate de agresori având vârsta între 
20–40 de ani. În 24 de cazuri, agresorul era tatăl sau fratele victimei27. 

(2.7.) ASIA 

În Nepal, o cercetare efectuată în anul 200328 a constatat că o proporţie 
situată între 13,7% şi 18% dintre copiii investigaţi a fost abuzată sexual prin 
contact direct, dintre care 18% fete şi 11% băieţi. Cei mai vulnerabili sunt copiii cu 
vârsta cuprinsă între 11–14 ani. Totuşi, o proporţie de 12% dintre copiii cu vârsta 
sub 11 ani a fost, de asemenea, frecvent abuzată sexual. Folosirea forţei de către 
abuzatori a caracterizat, cu precădere, abuzul sexual exercitat asupra fetei, în timp 

                                                 
23 A Study on Violence Against Children. 10 Essential Learning Points: Listen and Speak Out 

Against Sexual Abuse of Girls and Boys, The International Save the Children Alliance, Turid 
Heilberg, Save the Children Norway, 2005, p. 38. 

24 Ibidem, p. 40. 
25 H. Itzhaky, A.S. York, Child Sexual Abuse An Incest: Community-Based Intervention, în 

„Child Abuse and Neglect”, 2001, no. 25, p. 959–972.   
26 M. Schein, A. Biderman, M. Baras, L. Bennett, B. Bisharat, J. Borkan, Y. Fogelman, L. 

Gordon, D. Steinmetz, E. Kitai, The Prevalence of a History of Child Sexual Abuse Among Adults 
Visiting Family Practitioners in Israel, în „Child Abuse and Neglect”, 2000, no. 24, p. 667–675. 

27 N. Shalhoub-Kevorkian, The Politics of Disclosing Female Sexual Abuse: A Case Study of 
Palestinian Society, în „Child Abuse and Neglect”, 1999, no. 23, p. 1275–1293.   

28 A Study on Violence Against Children. 10 Essential Learning Points: Listen and Speak Out 
Against Sexual Abuse of Girls and Boys, edit. cit., p. 40. 
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ce seducerea prin intermediul unor cadouri sau vorbe ademenitoare a fost mai 
specifică în cazul abuzurilor sexuale comise asupra băieţilor. 

În Siria, în cadrul unui studiu efectuat în anul 2003 s-a evidenţiat faptul că 
anterior, cu 5 luni înainte, organele de poliţie au înregistrat 59 agresiuni sexuale 
asupra copiilor. Dintre acestea, 13% au fost comise de membri ai familiei, 49% de 
persoane cunoscute copiilor, iar restul de către persoane necunoscute. Dintre 
victime, majoritatea (66%) erau băieţi, 48% având vârsta cuprinsă între 7–12 ani, 
iar 27% între 13–18 ani29. 

(2.8.) EUROPA 

În ceea ce priveşte Europa, experţii apreciază că o proporţie situată între 10 şi 
20 % dintre copii sunt agresaţi sexual în timpul copilăriei lor. Totuşi, această 
pondere este subevaluată, deoarece majoritatea victimelor nu au capacităţile 
necesare pentru a înţelege ce li s-a întâmplat, iar multor dintre aceste victime fie le 
este ruşine de ceea ce li s-a întâmplat, fie sunt manipulate ori ameninţate de 
abuzator30. Incestul, exploatarea sexuală, pornografia, prostituţia sau traficul sunt 
numai câteva dintre formele pe care le ia abuzul sexual în Europa. 

În ţările europene, în general, s-a estimat31 că o proporţie de persoane de 
ambele sexe, situată  între 10–20%, a fost abuzată sexual în cursul copilăriei, cei 
mai frecvenţi abuzatori fiind cei din rândul familiei, prietenilor şi vecinilor32. S-a 
constatat că cea mai mare parte dintre victime este formată din fete, iar majoritatea 
abuzatorilor sunt bărbaţi, deşi există şi cazuri, mai izolate, de agresori femei şi 
băieţi victime. Din punct de vedere al tendinţelor în timp, evidenţa arată că 
fenomenul de abuz sexual a crescut în ţările europene, dar este posibil, arată 
experţii, ca această creştere să se datoreze, între altele, şi perfecţionării tehnicilor 
de recoltare a datelor33. Consiliul Europei a elaborat, în acest sens, mai multe 
rapoarte, evidenţiind că ratele de prevalenţă a abuzului sexual asupra copiilor în 
ţările europene selectate variază de la 7% (în Irlanda) la 36% (în Austria) pentru 
fete şi între 3% (Suedia şi Elveţia) şi 27% (Marea Britanie) pentru băieţi34. 

                                                 
29 Ibidem, p. 39. 
30 C. May-Chahal, M. Herczog, Introduction and Overview of Child Sexual Abuse in Europe, 

în C. May-Chahal, M. Herczog (coordinators), Child Sexual Abuse in Europe, Council of Europe 
Publishing, 2003, p. 3–35. 

31 Ibidem. 
32 Violence against Women in Europe, Council of Europe Parliamentary Assembly, Doc. no. 

8667, 2000, 15 March. 
33 Violence against Children in Europe. A Preliminary Review of Research, UNICEF, June 

2005, p. 10. 
34 C. May-Chahal, M. Herczog (coordinators), Child Sexual Abuse in Europe, edit. cit. 
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(2.8.1.) FRANŢA 

În Franţa, în cadrul anchetelor desfăşurate de investigatorii Instititului Naţional 
de Studii Demografice (INED), s-a constatat că numărul de declaraţii privind 
agresiunile sexuale, inclusiv asupra copiilor, s-a dublat în perioada 2000–2006, în 
timp ce numărul de plângeri înregistrate de organele de poliţie a rămas constant.  

De asemenea, într-o anchetă efectuată în anul 2000 tot în Franţa, 16% dintre 
femei şi 5% dintre bărbaţii cuprinşi în perioada de vârstă 18–69 de ani au declarat că 
au suferit un act sau o tentativă de abuz sexual înainte de a împlini vârsta de 18 ani.  

Într-o altă anchetă având ca scop prevalenţa incestului asupra copiilor din 
Franţa, aflaţi sub vârsta de 7 ani, în condiţiile separării părinţilor, s-a evidenţiat 
faptul că 75% dintre victime erau fete, iar 85% dintre abuzatori erau taţi naturali 
sau adoptivi35. Observatoire National de l’Action Sociale a ajuns, în acelaşi timp, la 
concluzia că numărul de copii în pericol din Franţa s-a mărit cu 12% în perioada 
1994–199536. Astfel, din cei 20 000 de copii maltrataţi identificaţi, 4 500 în anul 
1994 şi 5 500 în 1995 s-au confruntat cu un act de abuz sexual. 

(2.8.2.) MAREA BRITANIE 

În Anglia, în cadrul unei anchete efectuate asupra unui eşantion reprezentativ 
la nivel naţional, cuprinzând 2 019 fete şi băieţi în vârstă de 15 ani şi peste, 10% 
dintre subiecţi (12% fete şi 8% băieţi) au declarat că au fost abuzaţi din punct de 
vedere sexual37.      

S-a estimat că există peste 4,5 milioane de adulţi în Marea Britanie, care au 
fost abuzaţi sexual în perioada copilăriei şi, în mod potenţial, aproximativ 1 117 000 
de copii vor fi abuzaţi atunci când vor avea vârsta de 15 ani. Dintre aceştia, cel 
puţin 143 000 vor fi abuzaţi în cadrul familiei. 

Un studiu exploratoriu asupra prevalenţei abuzului sexual, efectuat asupra 
unui eşantion de 1 244 studenţi din Anglia, Scoţia şi Ţara Galilor, a evidenţiat, la 
rândul lui, următoarele constatări38:  

a.  înainte de vârsta de 18 ani, una din două femei şi unul din patru bărbaţi  
s-au confruntat cu un eveniment care poate fi considerat drept abuz sexual; 

b. cea mai obişnuită formă de abuz sexual a fost expunerea organelor genitale 
ale agresorului (27% dintre experienţe), urmată de atingerea victimei (23%); 

                                                 
35 Violence against Women in France, Report prepared for the Committee on the Elimination 

of Discrimination against Women, The World Organisation Against Torture (OMCT), Geneva, 2003. 
36 Les violences sexuelles dans le monde, vezi site-ul http://geocities.com/sosvx_online/viol_ 

sexuelles_monde.htm 
37 A.W. Baker, S.P. Duncan, Child Sexual Abuse: A Study of Prevalence in Great Britain, în 

„Child Abuse and Neglect”, 9 (4) 1985, p. 457−467. 
38 Research on Child Sexual Abuse, London, London Metropolitan University Ladbroke 

House, 2004, p. 1−2. 
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c. excluzând aceste două forme de abuz sexual, cifrele de prevalenţă sunt una 
din cinci femei şi unul la 14 bărbaţi (care s-au confruntat cu diverse experienţe); 

d. cele mai grave forme de abuz sexual (de exemplu, violul şi masturbarea 
forţată a victimei) au implicat una din 20 de femei şi unul din 50 de bărbaţi; 

e. femeile au o probabilitate de două sau trei ori mai mare de a se confrunta 
cu un act de abuz sexual; pe de altă parte, femeile au o mai mare probabilitate de a 
fi abuzate de un membru al familiei, comparativ cu bărbaţii, care au o mai mare 
probabilitate de a fi abuzaţi de persoane străine; 

f. deşi se crede, în general, că numai adulţii comit abuzuri sexuale, peste o treime 
din actele de agresiune sexuală sunt comise de prieteni, care au vârsta sub 18 ani; 

g.  2% din eşantion au raportat că au fost victimele unor acte de incest, mai 
ales femeile; jumătate au fost victimele unor abuzuri sexuale comise de taţi, 
inclusiv vitregi, sau fraţi şi 4% au fost victime ale unor membri apropiaţi ai familiei 
(bunici, unchi, mătuşi), dintre care o parte locuiau în acelaşi cămin cu victimele;   

h. cea mai mare parte a agresorilor era formată din bărbaţi; ponderea femeilor 
era de 15% din rândul prietenilor victimelor şi de 5% din rândul adulţilor; 

i. o cincime dintre experienţele celor anchetaţi au fost doar tentative de abuz 
sexual, victimele reuşind să-l evite prin rezistenţă fizică, fugă etc.; totuşi, strategii 
similare de evitare a abuzului sexual au fost folosite şi de 90% dintre victimele care 
nu au reuşit însă să-l oprească; 

k.  aproximativ jumătate dintre cei care s-au confruntat cu un act de abuz 
sexual au povestit cuiva, mai probabil prietenilor (prietenelor) sau rudelor, ceea ce 
li s-a întâmplat; mai puţin de 1 la 10 nu au fost crezuţi, iar faptul că cealaltă 
jumătate dintre victime nu a povestit nimănui abuzul s-a datorat tocmai temerii că 
nu vor fi crezute; pe de altă parte, numai 5% dintre abuzuri au fost raportate unei 
agenţii de resort; în acelaşi timp, din cele 1 051 acte de abuz declarate, numai 10 au 
fost puse sub acuzare de către autorităţi. 

Complementar cu anchetele şi studiile menţionate, un studiu epidemiologic 
efectuat în Irlanda de Nord în anul 1987 a ajuns la constatarea că rata de incidenţă a 
abuzului sexual este de 0,9 cazuri la 1 000 de locuitori. În acelaşi timp, dacă la 
numărul total al cazurilor noi raportate se adaugă şi cazurile care ridică anumite 
îndoieli în ceea ce priveşte gradul lor de veridicitate, rata menţionată ajunge până la 
1,16 cazuri la 1 000 de copii39. 

(2.8.3.) GERMANIA 

În Germania, o anchetă asupra criminalităţii, efectuată de Institutul de 
Cercetări Criminologice40 asupra unui eşantion de 3 289 de persoane cu vârsta 
cuprinsă între 16–59 de ani, din care a răspuns la întrebări vizând abuzul sexual o 
                                                 

39 G. Mackenzie, R. Blaney, A. Chivers, O.E. Vincent, The Incidence of Child Sexual Abuse in 
Northern Ireland, Department of Epidemiology and Public Health, The Queens Univerilty of Belfast 
Mulhouse Building, Belfast BT12 6BJ, Northern Ireland, UK, 1992. 

40 P. Wetzels, Gewalterfahrungen in der Kindheit. Sexueller Missbrauch, körperliche 
Misshandlung und deren langfristige Konsequenzen, 1. Aufl., Baden-Baden, 1997. 
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proporţie de 69,7%, circa 7,3% dintre bărbaţi şi aproximativ 18,1% femei au 
declarat că s-au confruntat cu o situaţie de abuz sexual înainte de a împlini vârsta 
de 16 ani. S-a evidenţiat, cu această ocazie, că 90% dintre abuzatori erau bărbaţi, 
dintre care 41,9% erau cunoscuţi victimelor, iar 27,1% erau membri ai familiei de 
origine. De asemenea, în Germania, dintr-un număr total de 18 044 de copii care au 
fost victime ale abuzului sexual în anul 1995, 91,2% aveau între 6 şi 14 ani, 75,8% 
fiind fete, iar 24,2% băieţi41. 

Mai recent, o anchetă efectuată în anul 2005, în Germania, de către 
Departamentul de Ginecologie şi Obstetrică al Spitalului Universitar din Aachen, 
în colaborare cu Asociaţia „Frauennotruf” – specializată în acordarea de îngrijiri 
victimelor abuzului sexual, a ajuns la concluzia că, din cele 221 de femei care au 
completat un chestionar cu privire la probleme de obstetrică şi altele vizând abuzul 
sexual, prevalenţa acestei forme de abuz în cursul copilăriei se situează între 11,5 
(minimum) şi 14,6% (maximum); aceasta, incluzând şi femeile care nu erau foarte 
sigure dacă s-au confruntat sau nu cu experienţe legate de abuzul sexual. Perioada 
în care a avut loc abuzul sexual era cuprinsă între 12,8 ani şi 15,9 ani. Din totalul 
femeilor care au oferit asemenea răspunsuri, 42,3% au menţionat că abuzul sexual 
a continuat timp de cel puţin 6 luni42. Studiul a evidenţiat, pe de altă parte, impactul 
negativ pe care îl are abuzul sexual din timpul copilăriei asupra sănătăţii fetale şi 
bunăstării materne. 

(2.8.4.) SPANIA 

În Spania, diferitele studii retrospective43 au arătat că 23% dintre fete şi 15% 
dintre băieţi au fost supuşi unor acte de abuz sexual cu intensitate diferită. În mod 
general, unul din patru cazuri de abuz sexual se concretizează în relaţii sexuale 
vaginale sau anale, sex oral sau masturbare. În cadrul unei cercetări întreprinse 
asupra unor tinere în vârstă de 20 de ani, 40,9% dintre acestea au declarat că au fost 
abuzate din punct de vedere sexual. De asemenea, în anul 2000, Sistemul Spaniol 
de Protecţie a Copilului a înregistrat un număr de 7,1 cazuri de abuz sexual la 10 000 
de copii44. 

                                                 
41 H.J. Schneider, Sexual Abuse of Children: Strengths and Weaknesses of Current 

Criminology, în „International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology”, 1997, 
no. 41, p. 310–324.   

42 B. Leeners, P. Neumair-Wagner, A.F. Quarrg, W. Rath, Childhood Sexual Abuse Experiences: An 
Underestimated Factor in Perinatal Care, vezi site-ul http://childabuse.researchtoday.net/archive/2/7/67.htm 

43 A Study on Violence Against Children. 10 Essential Learning Points: Listen and Speak Out 
Against Sexual Abuse of Girls and Boys, edit. cit., p. 39. 

44 Ibidem. 
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(2.8.5.) ELVEŢIA 

În Elveţia, un studiu întreprins în anul 1996 asupra unui eşantion format din 1 
116 adolescenţi din Geneva, cu vârsta cuprinsă între 14–16 ani, a identificat o 
prevalenţă a abuzului sexual de 33,8% pentru fete şi de 10,9% pentru băieţi, 
proporţia între cele două sexe fiind de un băiat la 3,2 fete. În acelaşi timp, fetele au 
raportat de şase ori mai multe raporturi sexuale directe decât băieţii45. Majoritatea 
subiecţilor (fete sau băieţi) au fost abuzaţi înainte de a împlini vârsta de 12 ani. În 
ceea ce priveşte incestul, ca formă de abuz intrafamilial, acesta a fost comis asupra 
a 20,5% dintre fete şi a 6,3% dintre băieţi. Studiul menţionat a fost reiterat în anul 
199946 asupra aceluiaşi eşantion, constatându-se că 16% dintre fete şi a 10% dintre 
băieţi sunt supuşi unor acte de incest. 

(2.8.6) SUEDIA 

În Suedia, o analiză, pentru o perioadă de 5 ani, a dosarelor de judecată 
privind toate infracţiunile sexuale comise asupra copiilor sub 15 ani din regiunea 
Vastra Gotaland47, a constatat că au fost comise 496 infracţiuni sexuale, din care 
203 (40,8%) au fost abuzuri sexuale asupra minorilor. S-a identificat faptul că au 
existat 283 de victime, din care 85% au fost fete, 12% băieţi, iar 3% erau şi fete şi 
băieţi.  

(2.8.7.) POLONIA 

În Polonia, ca urmare a unei anchete iniţiate, în anul 1998, de Fundaţia Copiii 
Nimănui, asupra a 500 de copii în vârstă de 12 ani, s-a constatat că 3,6% dintre cei 
din Varşovia şi 5,5% din cei din Glogov au avut cel puţin un contact sexual cu un 
adult, iar 8,4% dintre copiii din Varşovia şi 18,9% dintre aceia din Glogov au fost 
convinşi de către un adult să vadă un material pornografic cel puţin o dată48.  

De asemenea, o altă anchetă efectuată, în anul 2001, în Polonia, în cadrul 
căreia au fost chestionaţi 1 058 de adulţi, a evidenţiat faptul că 6,5% s-au 
confruntat cu o situaţie de exhibiţionism, 5,8% au fost de faţă în momentul în care 
a avut loc un contact sexual între adulţi, 3,7% au fost atinşi pe părţile intime ale 

                                                 
45 D.S. Halperin, P. Bouvier, P.D. Jaffe, R.L. Mounoud, C.H. Pawlak, J. Laederach, H. Rey 

Wicky, F. Astie, Prevalence of Child Sexual Abuse Among Adolescents in Geneva, Switzerland, în 
„British Medical Journal”, 1996, no. 32, p. 1326–1329.   

46 P. Bouvier, D. Halperin, H. Rey, P.D. Faffe, J. Laederach, R. Mounoud, C. Pawlak, 
Typology and Correlates of Sexual Abuse in Children and Youth: Multivariate Analyses in a 
Prevalence Study in Geneva, în „Child Abuse and Neglect”, 1999, no. 23, p. 779–790.   

47 A. Carlstedt, A. Forsman, H. Soderstrom, Sexual Child Abuse in a Defined Swedish Area 
1993–1997: A Population Based Survey, în „Archives of Sexual Behavior”, 2001, no. 30, p. 483–493.   

48 M. Sajkowska, Child Sexual Abuse in Poland: The Process of Uncovering a Social Problem, 
în C. May-Chahal, M. Herczog (coordinators), Child Sexual Abuse in Europe, edit. cit., p. 101–114. 
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corpului, 3,3% au fost convinşi să privească un material pornografic şi 1,3% au 
avut relaţii sexuale cu un adult49. 

 
(2.8.8.) LETONIA 

 
În Letonia, în anul 2000 au fost raportate 935 de infracţiuni în care au fost 

implicaţi copiii. Dintre acestea, 80 (8,6%) au fost violuri, 93 (9,9%) au reprezentat 
satisfaceri prin violenţă a impulsuilor sexuale, 16 (1,7%) au fost relaţii sexuale cu 
minori aflaţi sub vârsta de 16 ani, iar alte două (0,2%) au constituit acte de cruzime 
şi violenţă împotriva unui minor50.  

 
(2.8.9.) RUSIA 

 
În Rusia, în anul 199651, a fost înregistrat un număr de 2 500 de infracţiuni 

sexuale, incluzând abuzarea indecentă a minorilor de către adulţi, număr care 
evidenţiază creşterea acestui tip de infracţiuni faţă de anul 1992. O anchetă 
efectuată, de asemenea, în Rusia asupra a 174 băieţi şi 172 de fete având vârsta 
cuprinsă între 14–17 ani, elevi, respectiv eleve ale unor şcoli din Sankt Petersburg, 
a constatat că 25% dintre fete şi 11% dintre băieţi au declarat că au fost supuşi unui 
contact sexual nedorit5252. 

 
3. STUDII ŞI EVALUĂRI LA NIVEL INTERNAŢIONAL, CU PRIVIRE LA RATELE  
DE PREVALENŢĂ ALE FENOMENULUI DE ABUZ SEXUAL ASUPRA COPIILOR 

 
La nivel internaţional au fost întreprinse relativ mai puţine studii decât la 

nivel naţional, care să-şi propună evidenţierea tendinţelor de răspândire ale 
abuzului sexual asupra minorilor. Unul dintre aceste studii a fost acela realizat în 
anul 1992, de către Institutul Naţional American al Sănătăţii Copilului şi 
Dezvoltării Umane, în colaborare cu Fundaţia Allmanna Barnhuset din Suedia şi 
Consiliul suedez al cercetării în domeniul ştiinţelor sociale53. Ţările cuprinse în 
studiu au fost Finlanda, Germania, Israel, Norvegia, Suedia, Marea Britanie şi 
Statele Unite. În toate aceste ţări s-a constatat că numărul de raportări cu privire la 
                                                 

49 G. Fluderska, M. Sajkowska, The Problem of Child Abuse in Poland. Attitudes and Experiences, 
Warsaw, Nobody Children Foundation, 2001. 

50 Violence against Children in Europe. A Preliminary Review of Research, edit. cit., p. 10. 
51 Ibidem, p. 11. 
52 Ibidem. 
 

53 K. McBride, Child Sexual Abuse Investigations. A Joint Investigative Approach Combining 
The Expertise of Mental Health and Law Enforcement Proffessionals, în Policing in Central and 
Eastern Europe. Comparing Firsthand Knowledge with Experience from the West, Milan Pagon, 
College of Police and Security Studies, Slovenia, 1996. 
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abuzul sexual asupra copiilor a crescut, faţă de perioadele anterioare, cu precădere 
în Statele Unite. Astfel, în timp ce în Statele Unite 0,7% dintre copii au devenit noi 
victime ale abuzului sexual în 1992, în Anglia acest procent s-a ridicat la 0,37%, 
iar în Oslo (Norvegia) a fost de 0,22%. În Israel, s-a contatat că, într-o perioadă de 
7 ani, creşterile anuale ale raportărilor reprezintă 10% din întreaga perioadă 
analizată. Deşi acest studiu a fost supus criticii, pentru că nu a utilizat mijloace 
valide de investigare a cazurilor de abuz sexual el a demonstrat, totuşi, amploarea 
fenomenului de abuz sexual în societăţile contemporane54.  

De asemenea, în anul 1994, David Finkelhor a analizat 21 de anchete 
epidemiologice, care au fost efectuate asupra unor grupuri de populaţie non-clinice 
din zonele unde se vorbeşte cu precădere limba engleză, zona Europei de Nord, din 
ţări în care se vorbeşte spaniola (Spania, Costa Rica şi Republica Dominicană) şi 
din Grecia55. Deşi aceste studii difereau sensibil în funcţie de numeroase variabile, 
printre care definiţiile abuzului sexual, tipul de eşantionare, aria de eşantionare şi 
dimensiunea eşantionului, s-au putut identifica, totuşi, anumite tendinţe comune.  
S-a demonstrat, astfel, că în toate ţările unde au fost realizate studiile respective: 

a. o largă proporţie de populaţie s-a confruntat cu experienţa abuzului sexual 
în perioada copilăriei, înregistrând rate de prevalenţă între 7–36% pentru fete şi 
între 3–29% pentru băieţi; 

b. fetele au fost abuzate de 1,5 până la 3 ori mai frecvent decât băieţii;  
c. agresorii erau în proporţii covârşitoare bărbaţi, iar victimele fete (peste 90%); 
d. incestul (abuzul intrafamilial) era mai obişnuit pentru fete, decât pentru băieţi, 

reprezentând aproximativ între o treime şi 50% dintre abuzurile sexuale declarate. 
 

În evaluarea menţionată, D. Finkelhor a subliniat existenţa unei ample 
tendinţe de răspândire a abuzului sexual asupra copilului şi în ţări sau regiuni 
precum China, Japonia, Africa de Sud şi Africa de Vest, precum şi existenţa unor 
vaste reţele de exploatare a copilului în Filipine, Tailanda şi Sri Lanka. 

Începând din anul 1994, au fost efectuate mai multe studii de prevalenţă a 
abuzului sexual asupra copilului, utilizând eşantioane din rândul populaţiei, în ţări 
din America de Nord, America Centrală, Europa Occidentală, Orientul Mijlociu, 
Africa, Asia şi zona Pacificului56. În cadrul acestor studii, ratele de prevalenţă a 
abuzului sexual, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, s-au încadrat în limitele 
evidenţiate de sinteza evaluativă a lui D. Finkelhor, doar cu trei excepţii. Astfel, 
pentru femeile canadiene native (nu aborigene) s-a constatat o rată de prevalenţă de 
80%57, pentru studenţii bărbaţi din zona nordică a Africii de Sud s-a identificat o 

                                                 
54 M.E. Lamb, The Investigation of Child Sexual Abuse: An International, Interdisciplinary 

Consensus Statement, în „Family Law Quarterly”, 1994, no. 28(1), p. 151–162. 
55 D. Finkelhor, The International Epidemiology of Child Sexual Abuse, în „Child Abuse and 

Neglect”, 1994, no. 18, p. 409–417.   
56 V. Fahlberg, S. Kershnar, Child Sexual Abuse Across Cultures: What We Know So Far, 

Commissioned by UNICEF, 2003, February 10. 
57 E.D. LaRocque, Violence in Aboriginal Communities, Ottawa, Ontario, Canada: Royal 

Commission on Aboriginal Peoples, 1994.  
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rată de prevalenţă de 60%58, iar pentru studenţii înscrişi la studii paramedicale din 
Malaysia s-a constatat o rată de prevalenţă de 2,1%59. Pe de altă parte, în studiile 
menţionate, proporţia victimelor femei, în raport cu victimele bărbaţi, a fost diferită 
faţă de cea existentă în evaluarea făcută de D. Finkelhor. De exemplu, în Geneva 
(Elveţia), s-a constatat că, faţă de 3,2 femei abuzate sexual în timpul copilăriei, 
există un singur bărbat abuzat, în León (Nicaragua) raportul este de 1,3 femei la 
fiecare bărbat, în Malaysia proporţia este de 13 femei la un bărbat etc.60 

Experienţa a arătat că studiile întreprinse asupra datelor obţinute din 
raportările cazurilor de abuz oferă mai multe informaţii decât aceste raportări ca 
atare. De exemplu, asemenea studii evidenţiază mult mai multe cazuri de incest 
decât cele obţinute ca urmare a raportărilor din studiile de prevalenţă care folosesc 
eşantioane din rândul populaţiei. Pe de altă parte, în timp ce datele obţinute din 
raportările abuzului sexual asupra minorilor indică faptul că toţi agresorii sunt 
bărbaţi, studiile de prevalenţă arată că există şi femei agresoare. 

Deşi încă insuficiente pentru a putea oferi o imagine globală a răspândirii 
abuzului sexual asupra copiilor în întreaga lume, precum şi o comparaţie adecvată 
între modul în care acest fenomen se manifestă în cadrul diferitelor naţiuni, studiile 
de prevalenţă la nivel internaţional oferă totuşi numeroase informaţii, în absenţa 
cărora cercetarea în acest domeniu ar fi mai săracă. 

 
4. ABUZUL SEXUAL COMIS DE FEMEI ASUPRA COPIILOR ŞI ADOLESCENŢILOR 

 
Un aspect mai puţin cunoscut în domeniul abuzului sexual comis asupra 

copiilor şi adolescenţilor îl constituie agresiunile comise de femei. Până în urmă cu 
două decenii, abuzul sexual săvârşit de femei era un subiect tabu, situaţie 
determinată, între altele, şi de mişcările feministe, care incriminau această formă de 
abuz ca fiind o infracţiune de natură exclusiv masculină. Sub influenţa ideologiilor 
feministe, abuzul sexual era definit, în cea mai mare măsură, ca o consecinţă a 
puterii şi autorităţii bărbaţilor într-o lume dominată de simboluri şi privilegii 
masculine. Pe de altă parte, deoarece statisticile diferitelor ţări evidenţiau faptul 
incontestabil că bărbaţii sunt, în proporţii copleşitoare, abuzatori sexuali, femeile 
abuzatoare erau ignorate. Principalele cauze sau motive pentru care bărbaţii sunt, 
într-o măsură mai mare decât femeile, abuzatori sexuali sunt următoarele61: 

                                                 
58 S.N. Madu, K. Petlzer, Prevalence and Patterns of Child Sexual Abuse and Victim-

Perpetrator Relationship Among Secondary School Students in the Northern Province (South Africa), 
în „Archives of Sexual Behavior”, 2001, no. 30, p. 311–321.   

59 H.A. Singh, W.W. Ying, H.N.K. Nurani, Prevalence of Childhood Sexual Abuse Among 
Malaysian Paramedical Students, în „Child Abuse and Neglect”, 1996, no. 20, p. 487–492.   

60 V. Fahlberg, S. Kershnar, op. cit., p. 2. 
61 D. Russell, Sexual Exploitation: Rape, Child Sexual Abuse, and Workplace Harassment, 

Beverly Hills, Sage Publications, 1984, p. 229–230. 
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a. femeile sunt socializate în aşa fel încât să prefere parteneri mai în vârstă, 
mai înalţi şi mai puternici decât ele, în timp ce bărbaţii sunt socializaţi astfel încât 
să prefere parteneri mai tineri, mai scunzi, inocenţi, vulnerabili şi fără putere. Acest 
fapt face să crească gradul de atractivitate al copilului pentru bărbaţi şi să-l 
descrească pentru femei; 

b. se aşteaptă nu numai ca bărbaţii să ia iniţiativa, dar şi să depăşească 
rezistenţa privind relaţiile sexuale, în timp ce femeile sunt condiţionate să fie mai 
pasive, astfel că este mai improbabil ca abuzul sexual să fie iniţiat de ele; 

c. bărbaţii au tendinţa să aibă o existenţă mai promiscuă decât femeile, fapt 
determinat, se pare, de factori biologici. Dar, indiferent de cauză, alegerea unor 
parteneri multipli este mai probabil să includă parteneri mai mici ca vârstă; 

d. bărbaţii par mai capabili să fie excitaţi de stimuli sexuali aparte de orice 
context relaţional. Femeile, pe de altă parte, se bazează pe o multitudine de 
elemente dependente de natura relaţiei cu partenerul sexual. De asemenea, femeile 
au o probabilitate mai mare să aibă cu copiii o relaţie care exclude excitaţia sexuală;  

e. bărbaţii tind, mult mai mult decât femeile, să sexualizeze exprimarea 
emoţiilor. La rândul lor, femeile par să fie mult mai capabile decât bărbaţii să 
exprime afecţiunea şi intimitatea într-o manieră care să nu implice sexul; 

f. existenţa unor oportunităţi sexuale pare mai importantă în menţinerea 
autostimei în cazul bărbaţilor. Femeile caută alte căi de întărire a stimei de sine; 

g. în timp ce rolul social al femeii include responsabilităţi maternale, bărbaţii 
interacţionează mai puţin frecvent cu copiii într-o manieră protectivă, astfel că sunt 
mai puţin sensibili faţă de vătămarea determinată de un contact sexual cu aceştia; 

h. bărbaţii sunt mai puţin capabili să înţeleagă potenţiala vătămare, deoarece 
este mai puţin probabil să fi fost victimizaţi; 

i. contactul sexual cu copiii poate fi mult mai protejat şi susţinut de 
subcultura masculină. 

 

Cu toate aceste determinări, care explică de ce femeile comit mai puţine acte 
de abuz sexual decât bărbaţii, a devenit însă din ce în ce mai evident că, deşi mult 
mai puţine, comparativ cu cele comise de bărbaţi, există şi abuzuri sexuale comise 
de femei. În mod paradoxal poate, această problemă a fost abordată, pentru prima 
dată, de un mic grup, format din reprezentante ale mişcărilor feministe, în cadrul 
unei conferinţe ţinute la Londra, în anul 199062. Această abordare a însemnat o 
reevaluare drastică a rolului de „protector” al femeii în cadrul familiei, punând sub 
semnul întrebării ideile feministe despre dominaţia bărbatului şi rolul subordonat al 
femeii şi fiind contrară construcţiei sociale a feminităţii. 

                                                 
62 L. Kelly, Records of Feminist Conference on Child Abuse, unpublished papers, Child Abuse 

Studies Unit, University of North London, 1990 (conform cu Renee Koonin, Breaking the Last 
Taboo: Child Sexual Abuse by Female Perpetrators, în „Australian Social Work Journal”, May 1995, 
no. 2).  
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Încercând să concilieze întrucâtva ideile feministe cu realitatea statisticilor, 
care demonstrează că şi femeile pot fi abuzatoare, unii autori susţin că o parte 
dintre ele sunt, la fel ca şi bărbaţii, „abuzive, vicioase, crude, posesive, 
dominatoare, violente, manipulatoare, agresive, lipsite de onestitate, mincinoase şi 
infractoare”, dar aceste trăsături sunt, ele însele, o consecinţă sau reacţie faţă de 
opresiunea patriarhală la care sunt supuse63. Sexul – conchid alţi autori – este 
irelevant în distribuţia actelor de abuz sexual asupra minorilor şi tinerilor. 

În pofida acestor sublinieri, datele cu privire la incidenţa şi prevalenţa actelor 
de abuz sexual sunt relevante în ceea ce priveşte configuraţia unei asemenea 
distribuţii. Statisticile britanice estimează, de pildă, că aproximativ 75% dintre 
agresorii sexuali sunt bărbaţi şi doar 25% sunt femei. Deoarece peste 85% dintre 
victimele agresoarelor sexuale femei nu sunt crezute de autorităţi, actele comise de 
acestea din urmă nu sunt raportate sau înregistrate, motiv pentru care datele oficiale 
cu privire la abuzul sexual comis de femei sunt subreprezentate64.  

De asemenea, în Statele Unite65, se apreciază că, în timp ce majoritatea 
actelor de abuz sexual asupra copilului este comisă de bărbaţi, femeile comit circa 
14% dintre aceste acte asupra băieţilor şi 6% asupra fetelor. The American 
Humane Association, de exemplu, care s-a ocupat, între altele, de această 
problemă, culegând date de la agenţiile de protecţie din 50 de state americane, 
pentru perioada 1973–1987, a ajuns la concluzia că aproximativ 20% din cazurile 
de abuz sexual au fost comise de către femei.  

În general, există multiple reticenţe în a considera că femeile pot comite acte 
de abuz sexual asupra copiilor şi adolescenţilor. Datorită caracterului rar al acestei 
forme de abuz comise de femei, s-a apreciat, adeseori, că femeile abuzatoare suferă 
de anumite tulburări psihice. 

Asemenea caracteristici, presupuse rare, ale abuzurilor sexuale săvârşite de 
femei s-au concretizat, de altfel, în procentele extrem de scăzute cu care mulţi 
cercetători au estimat asemenea acte de abuz sexual comise de către femei şi care 
variază între 3 şi 10%. Este interesant însă faptul că, în stabilirea acestor procente, 
un rol principal îl deţine sexul victimei. Astfel, dacă victima este de sex masculin, 
estimările menţionează că femeile abuzatoare variază între 1 şi 24% din totalul 
abuzatorilor, iar dacă victima este de sex feminin, estimările indică un procent 
situat între 6 şi 17% din ansamblul femeilor agresoare66. Cercetări mai detaliate, în 
acest sens, efectuate în Statele Unite, au identificat procente de femei agresoare 

                                                 
63 R. Koonin, op. cit., p. 4–5. 
64  Conform cu UK TV Programme „Panorama” (BBC1, Monday, October 6th, 1997, 10 pm). 
65 J. Whealin, Child Sexual Abuse, National Center for Post Traumatic Stress Disorder, US 

Department of Veterans Affairs, 2007 (conform cu http://www.ncptsd.va.gov/ncmain/ncdocs/fact_shts/ 
fs_child_sexual_abuse.html). 
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mergând chiar şi până la 25% din totalul abuzatorilor. Cu toate aceste evaluări, 
analiştii din domeniul medicinei clinice observă că, exceptând masochismul sexual, 
în care proporţia este de 20 de bărbaţi la o femeie, alte forme de parafilie nu sunt 
niciodată diagnosticate în cazul femeilor67. 

Diferenţele sensibile, înregistrate în ratele de abuz sexual caracteristice 
femeilor, se datorează, între altele, utilizării unor definiţii variate date acestei forme 
de abuz şi folosirii unor eşantioane sau loturi foarte variabile ca structură. Unele 
studii folosesc definiţii care amplifică abuzurile sexuale comise de femei. De 
exemplu, aşa cum subliniau D. Finkelhor şi D. Russell68, Studiul Naţional de 
Incidenţă, efectuat în Statele Unite, arată că aproape jumătate din experienţele 
sexuale ale copiilor includ o femeie abuzatoare. Totuşi, în concordanţă cu definiţia 
utilizată de studiul menţionat, mama victimei poate fi, ea însăşi, considerată 
abuzatoare, dacă a permis comiterea actului de abuz respectiv. În acest sens, dacă o 
mamă şi-a neglijat copilul în timp ce acesta a fost abuzat sexual de către tată, ea va fi 
considerată, în aceeaşi măsură, participantă la comiterea actului de abuz sexual. Cu 
alte cuvinte, orice mamă care nu supraveghează activităţile sexuale ale copilului său 
poate fi considerată ca fiind abuzatoare. Studiile realizate de American Humane 
Association – subliniau Finkelhor şi Russell – se confruntă cu aceleaşi probleme 
ridicate de definiţia abuzului sexual, suficient de largă pentru a include şi femeile 
care nu şi-au supravegheat copiii ajunşi victime ale unor acte de agresiune sexuală. 
Astfel, atunci când datele studiilor asociaţiei menţionate au fost reanalizate, pentru a 
exclude cazurile de acest tip, cifrele au scăzut, pentru a indica că numai 14% dintre 
abuzatorii sexuali ai băieţilor şi doar 6% dintre agresorii sexuali ai fetelor sunt femei. 

O explicaţie specifică pentru ponderea relativ ridicată a actelor de abuz 
sexual comise de către femei ar putea fi aceea că, mult mai frecvent decât băieţii, 
fetele au fost victime, în perioada copilăriei, ale unui act de abuz sexual. Ca atare, 
dacă există un risc mai mare ca victimele abuzate să devină, mai târziu, ele înseşi, 
agresoare, există şi un risc ridicat ca o mare parte dintre femei să comită acte de abuz.  

Totuşi, aşa cum au subliniat mai mulţi critici ai teoriei perpetuării ciclului 
violenţei, nu există suficiente argumente pentru a putea explica de ce 
„identificarea” cu agresorul este (ar putea fi) mai pregnantă în cazul fetelor decât al 
băieţilor. Pentru acest motiv, unii analişti au apreciat că, mai degrabă decât 
transformarea fetelor victime în adulte agresoare, trebuie susţinută ideea unui risc 
mai mare a acestor fete de a deveni mame ale unor victime. Aceasta, în condiţiile 
în care unele cercetări au ajuns la constatarea că ratele de victimizare timpurie în 
cadrul mamelor victimelor sunt foarte mari69. Trebuie precizat însă că, şi în 
legătură cu acest aspect, evidenţa empirică este contradictorie. 
                                                 

67 H. Wakefield, R. Underwager, Female Child Sexual Abusers: A Critical Review of the 
Literature, IPT Library Resources, http://www.ipt-forensics.com/library/female.htm 

68 D. Finkelhor, D. Russell, Women as Perpetrators: Review of the Evidence, în D. Finkelhor 
(Editor), Child Sexual Abuse: New Theory and Research, New York, Free Press, 1984. 

69 Vezi K.C. Faller, Understanding Child Sexual Maltreatment, Newbury Park, CA: Sage, 
1990 şi M. Hunter, Sexually Abused Male, Lexington, Mass., Lexington Books, 1990. 
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Trebuie menţionat şi faptul că înseşi definiţiile abuzului sexual pot influenţa 
ratele de incidenţă şi prevalenţă în domeniu, la fel ca şi modul de culegere a datelor 
sau structura eşantioanelor de femei folosite. Unii analişti au observat că până şi 
alegerea investigatorilor sau modul de punere a întrebărilor pot influenţa datele 
cercetărilor. P. Okami70, de exemplu, a subliniat faptul că, în studiul său cu privire 
la rolul incestului în viaţa femeilor, D. Russell71 şi-a selectat şi instruit cu deosebită 
grijă intervievatorii, în aşa fel încât să câştige încrederea victimelor, să ştie să pună 
întrebările astfel încât să încurajeze dezvăluirile şi să descurajeze „mitul” conform 
căruia contactul sexual dintre un adult şi un copil are o natură benignă. O asemenea 
abordare „ideologică”, crede P. Okami, a determinat distorsionarea rezultatelor 
cercetării efectuate de D. Russell, de o aşa manieră încât ratele de prevalenţă 
raportate apar mult mai mari decât cele existente în alte studii.  

Exceptând asemenea constatări, diverse analize, orientate în direcţia 
identificării şi diferenţierii agresorilor în funcţie de sex, au ajuns la constatarea că 
modul de comitere a unui act de abuz sexual este diferit în cazul femeilor 
agresoare, comparativ cu cel al bărbaţilor agresori. Astfel, în timp ce bărbaţii 
agresori tind să se angajeze mai mult în relaţii sexuale anale şi să oblige victimele 
la raporturi oral-genitale, femeile agresoare tind să folosească, cu mai multă 
probabilitate, diferite obiecte menite să stimuleze sexual victima sau tind să se 
angajeze, mai frecvent, în masturbare reciprocă şi sex oral. Pe de altă parte, spre 
deosebire de bărbaţi, care folosesc, cu precădere, forţa fizică, femeile utilizează, 
mai ales, coerciţia verbală72. Femeile agresoare seamănă însă, în mai multe 
privinţe, cu bărbaţii agresori, mai ales în ceea ce priveşte relaţiile lor cu victima 
(majoritatea sunt rude ale acesteia) şi legat de locaţia în care se comite abuzul 
(adeseori chiar în locuinţa victimei)73. Ele diferă însă de bărbaţii agresori din punct 
de vedere al ponderii ocupaţiilor lor: 8% sunt educatoare ori învăţătoare 
(profesoare), iar 23% sunt babysitters. Aceasta comparativ cu bărbaţii, în cazul 
cărora procentele sunt de 0%, respectiv 8%74. Este de menţionat şi faptul că, 
adeseori, femeile sunt implicate în comiterea unui act de abuz sexual numai la 
instigarea unui (co)agresor bărbat. 

În ceea ce priveşte caracteristicile comune ale femeilor abuzatoare, diverşi 
autori scot în evidenţă următoarele75: a. le caracterizează o relaţie maritală absentă 
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73 Ibidem. 
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sau vidă din punct de vedere emoţional; b. au atitudini extrem de posesive şi 
supraprotective faţă de copiii victime; c. folosesc alcoolul ca suport şi dezinhibator 
al exprimării simţirilor sexuale; d. activităţile sexuale au atât un caracter 
masturbator, cât şi masochist. 

În pofida acestor caracteristici sau tocmai depinzând de ele, diversele anchete 
care au avut ca scop relatarea, de către subiecţi, a propriilor experienţe sexuale 
(„neraportate”) din perioada copilăriei au arătat că femeile comit mult mai puţine 
acte de abuz sexual decât bărbaţii, aceştia comiţând aproximativ 95% dintre 
agresiunile persoanelor adulte împotriva fetelor şi 80% din cele împotriva 
băieţilor76. În cadrul unui studiu care a folosit ca eşantion populaţia generală din 
Statele Unite, D. Russell a constatat că „numai 5% din toate actele de abuz sexual 
asupra fetelor şi circa 20% din cele asupra băieţilor sunt comise de femeile mai în 
vârstă”77. Dar situaţia cea mai comună, în care o femeie abuzează sexual un băiat, 
caracterizează adolescentele, care au fost, ele însele, victime, ale unui bărbat mai în 
vârstă şi care se angajează într-un joc sexual cu băieţii pe care îi îngrijesc în calitate 
de babysitter. 

                                                 
76 David Finkelhor and associates, op. cit. 
77 D.E.H. Russell, The Secret Trauma: Incest in the Lives of Girls and Women, edit. cit., p. 308.  


