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ABSTRACT
CHILD ABUSE.
FORMS, MOTIVATION, CONSEQUENCES
Mass-media frequently bring before the public cases in which parents abuse
their own children. Each time the reactions of citizens are intense and unanimous:
anger, revolt, requests for extreme punishment, the right to complain against aggressive
behavior occurring in their vicinity. Modern research on family revealed a world loaded
with tensions and conflicts in which abuse is often presented disguised as love for children
and the wish to provide a good education.
This article approaches the psychological aspects of the various forms of child
abuse, as these are treated in the specialized literature, trying to offer answers to
legitimate questions: are these isolated cases or are we dealing with a real
phenomenon; how spread is this phenomenon; do people today love their children less
than before; is there a social environment which favors such behavior; how can abuse
situations which are spread over years be explained; which are the visible signs that a
child is being abused by his/her parents; what are the consequences on the
development of personality; are there statistics for a larger period of time to help
knowing whether the phenomenon is increasing or decreasing?
Key words: typology of abuse, motivation, psychological consequences,
survival mechanisms.

În ultimii ani, mass-media a adus în faţa publicului larg o multitudine de
cazuri, în care părinţiii îşi maltratau propriii copii. Cazurile din România, dar şi din
alte ţări, erau prezentate cu lux de amănunte, reluate de mai multe ori, iar unele
transformate în adevărate seriale. De fiecare dată, reacţiile cetăţenilor au fost
intense şi umanime: mânie, revoltă, cereri de punitivitate extremă, dreptul de a
reclama conduitele abuzive produse în vecinătatea lor, măsuri de prevenire eficace.
Se pare că suntem în faţa unei noi probleme sociale, abuzul asupra copilului. În
mod firesc, privirile s-au îndreptat spre specialiştii în probleme umane – psihologi,
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sociologi, medici psihiatri, asistenţi sociali, de la care se aşteaptă răspunsuri la
întrebări legitime: sunt cazuri izolate sau avem de-a face cu un adevărat fenomen,
cât de întins este acesta, oare oamenii din ziua de astăzi îşi iubesc copiii mai puţin
ca înainte, există o ambianţă socială care predispune la asemenea conduite, ce
urmări au acestea asupra dezvoltării personalităţii în formare, cum se explică
situaţiile a căror durată se întinde pe ani de zile, care sunt semnele vizibile că un
copil este abuzat de părinţii săi, există statistici pe o perioadă mai mare de timp,
pentru a şti dacă fenomenul creşte sau scade şi câte altele?
Există numeroase voci, care afirmă creşterea numărului de copii abuzaţi în
familie, plasând acest aspect printre particularităţile societăţii contemporane. În
opinia noastră, este vorba mai degrabă de o ridicare a vălului, care a acoperit de-a
lungul timpului acest fenomen, în condiţiile în care nu putem compara statisticile,
pentru că ele conţin date incomplete, instituţiile care ar trebui să le ţină la zi nu
comunică între ele, iar atunci când se fac anchete de teren pe această temă, adulţii
nu răspund cu sinceritate. Probabil că această situaţie a fost favorizată şi de faptul
că, o lungă perioadă de timp, familia a fost idealizată şi apreciată ca fiind un
microunivers cu o puternică solidaritate afectivă, care trebuie ferit de privirile
indiscrete. Cu toate acestea, cercetările moderne asupra familiei au relevat o lume
încărcată de tensiuni şi conflicte, în care abuzul este deseori prezent sub masca
iubirii de copii sau a dorinţei de a face o bună educaţie.
În studiul de faţă vom aborda doar aspectele psihologice ale diverselor forme
de abuz asupra copilului, aşa cum sunt ele tratate în literatura de specialitate.
Abuzul asupra copilului este un fenomen complex, care afectează durabil
dezvoltarea individului: pe termen lung, abuzul vulnerabilizează adolescentul şi
apoi adultul, generând sentimente, conduite, moduri de gândire sau relaţionări
interumane disfuncţionale în viaţa de zi cu zi. Plasat în zona a ceea ce Anthony
Giddens numea în tratatul său de sociologie (2000, p. 175) „faţa nevăzută a
familiei”, abuzul asupra copilului antrenează modificări existenţiale cu atât mai
severe cu cât acesta are loc la o vârstă mai fragedă şi se menţine o perioadă mai
lungă. Mai rău este atunci când adulţii tineri cu o asemenea istorie îşi întemeiază o
familie şi lucrurile se reiau, în aceleaşi modalităţi, cu copiii lor. Nu luăm în discuţie
rolul maturizant al unor conflicte dintre părinţi şi copii, mai ales în cazul
adolescenţilor, fapt care semnifică recunoaşterea barierelor între genereţii şi a
limitelor pe care le au copiii în a înţelege complexitatea vieţii cotidiene (Marcelli,
Braconnier, 2006, p. 514).
Relaţia abuzivă dintre părinte şi copil este particularizată de faptul că ea nu
serveşte nevoilor normale de dezvoltare ale copilului, ci satisfacerii egoiste,
instinctuale a trebuinţelor adultului. Mai mult decât atât, deseori, părinţii abuzatori
nu conştientizează consecinţele devastatoare ale abuzului asupra propriilor copii.
Indiferent ce formă îmbracă abuzul asupra copilului, el afectează în mod dramatic
felul în care el percepe şi înţelege lumea în care trăieşte, aceasta fiind considerată,
cel mai adesea, ostilă. Din cauza experienţei sale reduse de viaţă, copilul nu are

3

Abuzurile

383

capacitatea de a înţelege ce i se întâmplă şi, cu atât mai puţin, motivaţia părinţilor
săi, deoarece nivelul său cognitiv este plasat cu precădere în concret. În aceste
circumstanţe, tocmai figurile parentale, care trebuiau să îl ajute în descoperirea
universului şi în construcţia unei imagini adecvate a acestuia, îi refuză sprijinul, ba
mai mult, ele sunt cele care îi zdruncină echilibrul atât de fragil.
Abuzurile petrecute în afara familiei pot să nu afecteze în mod esenţial
copilul, dacă părinţii îi oferă protecţia de care are nevoie, reţeaua de sprijin din
interiorul familiei ajutându-l să meargă mai departe fără traume semnificative.
Abuzul părinţilor asupra copilului nu este condiţionat de apartenenţa familiei
la o anumită clasă socială, dar pare a fi mai frecvent în familiile cu o situaţie
economică precară, în care părinţii au un nivel de instrucţie şi educaţie scăzut,
utilizează modele violente de rezolvare a problemelor cotidiene, membrii familiei
nu merg la biserică, familia este puţin integrată în ansamblul comunitar, relaţiile cu
rudele sunt slab conturate, iar locuinţa este aşezată în zone cu o rată a criminalităţii
ridicată. Aceste particularităţi sociale sunt dublate de cele psihologice, precum
lipsa afecţiunii între soţi şi conflictele dintre aceştia, nivelul de aspiraţii redus şi
consumul cultural aproape inexistent. Aceste familii generează şi perpetuează
violenţa prin socializare şi învăţare socială.
Investigaţiile realizate în cazurile de abuz asupra copilului au scos la lumină
faptul că o parte importantă dintre părinţii abuzivi provin din familii cu grad
crescut de violenţă, fiind ei înşişi abuzaţi în copilărie, ceea ce atrage atenţia asupra
pericolului transmiterii transgeneraţionale a lipsei de interes pentru dezvoltarea
copilului şi a distructivităţii fără sens în viaţa de familie. Cu cât aceşti factori
acţionează la vârste mai fragede, cu atât interiorizarea lor va fi mai profundă,
afectând procesul de cristalizare a personalităţii, iar peste ani, adolescenţii vor
deveni persoane dominate de insecuritate, închise în sine, dependente şi cu un eu
fragil. Cele mai interesante surse de date sunt povestirile membrilor familiei, prin
care ei reconstituie evenimentele vieţii lor obişnuite, dau sens experienţelor şi
interacţiunilor care formează substanţa familiei şi explică evoluţia fiecărui membru
component (Nichols, Schwartz, 2005, p. 129).
În acest context, devin cu atât mai necesare explorările asupra dimensiunilor
fenomenului, asupra caracteristicilor diferitelor tipuri de abuz, a particularităţilor
psihosociale ale abuzatorilor şi ale victimelor, astfel încât să se poată pune în
practică soluţii care să amelioreze calitatea spaţiului familial. Toate acestea,
deoarece aici au loc procesele de maturizare şi cele de dezvoltare ale copilului:
interacţiunile dintre acesta şi factorii mediului său familial vor genera suferinţă,
dacă nu sunt reperate în timp util situaţiile cu potenţial patogen (Marcelli, 2003, p. 75).
Abuzul asupra copilului este o sintagmă care acoperă un grup eterogen de
conduite adesea coexistente:
– abandonul,
– abuzul fizic,
– abuzul emoţional,
– abuzul sexual.
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Frecvenţa şi perioada de timp, pe parcursul căreia se repetă episoadele
abuzive, reprezintă variabile importante, care influenţează decisiv percepţia
adultului de către cel abuzat şi evoluţia sa ulterioară. Abuzul unic va avea
consecinţe negative mai reduse, dar va putea fi explicat şi rememorat de către copil
prin intermediul unor întâmplări şi personaje magice.
Abuzarea copiilor timp îndelungat are consecinţe profunde, precum
pasivitatea cronică, distanţarea de cei din jur, anestezia emoţională, toate fiind
forme de apărare împotriva traumelor; aceste simptome alternează cu momente de
furie împotriva propriei persoane, vizibile în acţiunile de autorănire şi în tentativele
de suicid sau acţiuni agresive îndreptate împotriva celorlalţi. Astfel, foştii abuzaţi
se transformă deseori în adevăraţi abuzatori ai altora.
În general, situaţiile de abuz sunt favorizate de :
1. naşterea prematură a copilului, care, în primul an de viaţă, fiind mai greu
de îngrijit decât congenerii lui, îi irită pe părinţi, declanşând frustrare şi agresivitate
la aceştia;
2. naşterea neplanificată şi nedorită a copilului sau apariţia unui copil de alt
sex decât cel dorit de părinţi;
3. existenţa la copil a unor dizabilităţi fizice sau psihice, care îngreunează
relaţionarea adultului cu el;
4. copiii hiperactivi, indisciplinaţi, neascultători şi provocatori (unii copii
etichetaţi ca „dificili” sunt aşa din cauza încercării lor de a ascunde anumite
suferinţe, fapt care-i face dezagreabili, provocând respingere din partea celorlalţi).
Încercând să facă faţă situaţiei de abuz, copiii dezvoltă mecanisme de
supravieţuire, care îi ajută să se apere atât de agresor şi de mediul înconjurător, cât
şi de propriile gânduri şi sentimente, ei creându-şi astfel iluzia de control asupra
situaţiei. Grey şi Kempe (după Killen, 1998, p. 101) au identificat la copiii abuzaţi
două strategii de supravieţuire utilizate, de cele mai multe ori, alternativ:
1. strategia de a fi exagerat de bine adaptat este utilizată de copiii care se
poartă în aşa fel încât să fie pe placul adulţilor, îndeplinindu-le toate dorinţele,
făcând eforturi pentru a le preîntâmpina reacţiile violente şi a se ridica la înălţimea
aşteptărilor lor; din această categorie fac parte copiii inteligenţi, care au învăţat să
observe gesturile părinţilor, pentru a afla dacă sunt nervoşi sau nu, care „citesc” pe
faţa lor semnele a ceea ce ar putea să se întâmple, vorbesc neîncetat în anumite
situaţii pentru a le distrage atenţia. Utilizând o astfel de strategie, copiii dobândesc
abilităţi şi competenţe superioare celor ale congenerilor, dar îşi vor pierde definitiv
copilăria, devenind nişte adulţi în miniatură, care învaţă să se descurce de timpuriu,
dar cu un preţ mult prea mare;
2. strategia de a fi hiperactiv şi distructiv este aplicată de copiii care sunt
constant provocatori, agresivi, deranjează jocul celorlalţi, distrug lucruri, creează
agitaţie, se întrerup deseori din activităţile începute, sunt sfidători; ei încearcă să
atragă astfel atenţia asupra lor, dar, din păcate, efectele sunt contrare celor
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aşteptate. Există diferenţe între cele două sexe în abordarea strategiilor de
supravieţuire: în timp ce băieţii se bazează mai mult pe propria forţă şi creativitate,
fetele apelează şi la alte persoane, care le-ar putea sprijini în efortul lor de a face
faţă împrejurărilor.
În pofida multitudinii de faţete şi particularităţi ale abuzului asupra copiilor,
există câţiva indici ai existenţei sale, identificabili în modul de a fi al victimelor:
a) amintirile compulsive, retrăite de nenumărate ori (vizuale, tactile, olfactive,
acustice, în funcţie de modalitatea predominantă în care a fost realizat abuzul);
b) modalităţi comportamentale particulare (copiii repetă în joc trăirea abuzului
şi o reproduc în scenarii automatizate, de exemplu în jocul cu păpuşi sau în desen);
c) viziunea alterată asupra lumii, vieţii şi mai ales asupra viitorului (lipsa de
încredere în semeni, aşteptările negative dinspre aceştia, dificultăţi în a construi
relaţii pozitive cu cei din jur).
Desigur, trăirile copiilor abuzaţi vor fi diferite, depinzând de tipul abuzului în
sine, de sensibilitatea fiecăruia, de modul în care fiecare copil a perceput întreaga
situaţie şi, în sfârşit, de mijloacele folosite pentru a supravieţui.
TIPURI DE ABUZ ŞI CONSECINŢELE LOR

Abandonul sau agresivitatea prin demisie (Păunescu, 1994, p. 95) se poate
manifesta sub diverse grade şi forme, mergând de la abandonul disimulat, în care
părinţii se poartă ca şi când copilul nu ar exista, îl neglijează, nu-i acordă niciun fel
de atenţie, copilul este respins, iar nevoile sale de dezvoltare sunt ignorate, până la
abandonul fizic, când unul dintre părinţi părăseşte copilul sau, în caz de divorţ, îl
consideră un obstacol în calea constituirii noii sale familii; această situaţie o găsim
şi în cazul fetelor minore rămase însărcinate, care sunt părăsite atât de parteneri, cât
şi de părinţi, având mari dificultăţi în a creşte şi educa viitorul copil.
Abandonul disimulat cuprinde o gamă diversă de comportamente mai mult
sau mai puţin vizibile, de la hrănirea inadecvată a copilului, lipsa preocupării
pentru starea lui de igienă, până la incapacitatea de a se angaja afectiv în creşterea
copilului şi de a construi relaţii pozitive cu acesta. Mass-media abundă în imagini
de copii crescuţi în condiţii improprii de locuit, murdari, neîngrijiţi, nemâncaţi, cu
haine jerpelite şi nespălate, ale căror corpuri sunt invadate de păduchi şi boli, uitaţi
nesupravegheaţi cu orele, care întregesc un tablou grotesc al nepăsării, al lipsei de
educaţie, de preocupare pentru ziua de mâine, din partea părinţilor. În familiile cu
mai mulţi copii, cel mai mare preia de timpuriu rolul de adult, încercând să facă
faţă sarcinilor legate de creşterea şi educarea fraţilor mai mici, eludând astfel
copilăria, etapă absolut necesară unei deveniri ulterioare armonioase.
Copiii neglijaţi au caracteristici uşor de observat: sunt consideraţi foarte
cuminţi, sunt timizi, se retrag din faţa agresiunii altora, nu încearcă niciodată să se
afirme, de obicei se joacă singuri, preferă să stea în grupuri mari de copii, dar nu-şi
fac prieteni. În schimb, copiii respinşi sunt foarte activi, vorbăreţi şi certăreţi,
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încearcă mereu să se apropie de ceilalţi, nu cooperează atunci când se joacă, nu
împart lucrurile pe care le posedă, deseori atrag atenţia prin conduite nepotrivite
situaţiei (Schaffer, 2005, p. 118).
Consilierii şcolari atrag tot mai des atenţia asupra unei forme de abandon
emoţional, specific societăţilor centrate pe consum şi acumulări materiale rapide,
care conjugă cu precădere verbul „a avea” în detrimentul lui „a fi”: preocuparea
excesivă a părinţilor de a acumula bunuri cât mai scumpe (de prestigiu) şi de a
asigura copiilor lor mijloace materiale de nivel superior se realizează în detrimentul
grijii şi căldurii de care au nevoie copiii în perioada de creştere şi interiorizare a
normelor şi valorilor sociale. „Copiii au nevoie de sprijin din partea adulţilor, faţă
de care manifestă un puternic ataşament...” (Mitrofan, 2008, p. 282).
Abuzul fizic este cel mai vizibil şi mai des întâlnit; el apare în urma unei
acţiuni deliberate sau a inacţiunii din partea unui părinte sau a persoanei care
îngrijeşte copilul (lipsa de interes şi supraveghere) şi are drept consecinţă
vătămarea fizică a acestuia. Ţinut în frig, lăsat nemâncat şi nespălat, vorbindu-i-se
rar sau deloc, ţintuit într-un loc ore întregi, nelăsat să doarmă suficient, ameninţat,
bătut, ars cu ţigara, copilul se poate lovi, se poate arde, se poate infecta, va creşte
slab, rahitic. La acestea se vor adăuga teama de părinte, supunerea excesivă,
evitarea contactelor cu adulţii, tăceri prelungite, anxietate permanentă. Toate
acestea anunţă deja un adolescent şi un adult vulnerabil în faţa exigenţelor
obişnuite ale vieţii.
Cercetările în domeniu relevă câteva caracteristici mai importante ale
părinţilor care îşi abuzează fizic copiii:
a) provin din familii cu un climat impregnat de violenţă: părinţii lor se
agresau reciproc, iar ei erau pedepsiţi corporal în copilărie;
b) sunt convinşi că educaţia cea mai bună se face prin pedepse corporale;
c) în familiile de origine, tatăl considera că are dreptul „natural” de a folosi
orice mijloc pentru a-şi impune autoritatea;
d) adoptă un stil confuz, derutant, ambivalent, în raporturile cu copiii lor, au
aşteptări nerealiste de la ei, de exemplu, să fie primii la şcoală, să muncească în
casă, să nu se joace, să fie constant ascultători, să nu creeze niciun fel de probleme;
e) copiii sunt consideraţi obiecte utilitare: ei există mai degrabă pentru a le
satisface nevoile, proiecţiile şi aspiraţiile neîmplinite (ei trebuie să fie supuşi în
orice împrejurare, să îndeplinească întocmai tot ce li se cere);
f) nu sunt îngrijoraţi de rănile fizice şi sufleteşti pe care le pot provoca, fiind
adepţi ai ideii că „se mai întâmplă, ce mare lucru, i-am dat câteva palme”.
Abuzul fizic este însoţit, inevitabil, de cel emoţional, datorită sentimentelor
de teamă, de inferioritate, din cauza comunicării dificile şi încărcate de o ostilitate
nemotivată, lucruri care pot persista şi la vârsta adultă. Sănătatea sufletească a
copilului este periclitată, va fi de asemenea afectată imaginea sa despre sine, despre
relaţiile cu ceilalţi, favorizând insinuarea ideii că nu este la fel de valoros ca ei, că
nu merită să fie apreciat şi iubit. Există situaţii în care copilul-victimă percepe
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abuzul ca un indicator al interesului părintelui faţă de el, al faptului că acesta îi vrea
binele, prin urmare, el nu recunoaşte abuzul şi nu îl denunţă, refuzând chiar
separarea de părintele agresor. Amintim cazul unui copil de 10 ani, care a fost bătut
de tatăl său, fracturându-i-se clavicula; întrebat de un vecin de ce nu se duce la
poliţie să reclame, copilul a spus: „pentru că doar el îmi dă de mâncare...”
Bătaia copiilor este un fenomen încă destul de răspândit în societăţile
contemporane, rămânând unul din mijloacele cele mai utilizate de părinţi pentru
„educarea” copilului. În general, rănile sunt tratate şi se vindecă, dar, indiferent de
modalitatea în care este aplicată bătaia, ea afectează pe termen lung echilibrul
emoţional al copilului. Pe termen scurt, copilul trăieşte neîncrederea, incertitudinea
şi teama de noi violenţe, ceea ce va spori starea de confuzie în care creşte.
Percepându-se ca un copil rău, care îşi dezamăgeşte părinţii, crede că acesta este
motivul pentru care este respins şi va face eforturi de a dezvolta strategii de
supravieţuire, pentru a preveni un nou atac din partea acestora.
Cea mai mare parte a părinţilor care abuzează fizic copilul face parte fie din
categoria femeilor agresate de soţi, fie din cea a bărbaţilor care îşi agresează soţiile.
Există în acest sens o probabilitate de 45 până la 80% ca bărbaţii care îşi
abuzează fizic soţiile să abuzeze fizic şi copiii pe care-i au. Pe de altă parte, spre
deosebire de femeile care nu sunt agresate de soţi, cele agresate au o probabilitate
de cel puţin două ori mai mare în a-şi agresa propriii copii (Rădulescu, 2001,
p. 43).
Există situaţii în care tensiunea care însoţeşte conflictele dintre soţi este
resimţită intens de către copil: acesta devine excesiv de agitat şi turbulent, făcând
şi mai greu respirabilă atmosfera familială. În aceste condiţii, copilul se transformă
înt-un fel de ţap ispăşitor, părinţii şi fraţii descărcându-şi agresivitatea asupra lui
(Killen, 1998, p. 28). Specialiştii consideră că evenimentul cel mai traumatizant
pentru un copil este faptul de a fi martor la violenţele dintre părinţii săi.
Iată principalii indicatori care arată că un copil trăieşte într-un mediu familial
caracterizat de violenţă (Rădulescu, 2001, p. 67):
1. copilul are frecvent conduite agresive;
2. copilul este izolat, pasiv, emotiv;
3. copilul are dificultăţi şcolare: performanţe scăzute, absentează, este
indisciplinat;
4. rolurile sunt inversate: copilul tutelează adultul;
5. tulburări ale somnului nocturn: insomnii, coşmaruri, poluţii, agitaţie în
timpul somnului;
6. dureri somatice: dureri de cap, de stomac, guturai cronic, alergii;
7. comportament autodistructiv, înclinaţie spre accidente;
8. vătămări inexplicabile sau incompatibile cu istorisirea accidentului;
9. teamă de contactul fizic iniţiat de părinţi sau de alte persoane;
10. plâns disperat sau absenţa aproape completă a plânsului;
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11. pare să urmărească siguranţa, adaptându-se mai degrabă la situaţie, decât
să se bizuie pe părinţi; pare într-o stare de alertă constantă faţă de un
pericol potenţial, întrebând, prin cuvinte şi acţiuni, ce se va petrece în
continuare;
12. se află permanent în căutarea hranei, a unor lucruri, avantaje, servicii;
13. are conduite evazioniste şi deviante persistente, mai ales în cazul
adolescenţilor, cum ar fi vagabondajul, abuzul de alcool sau de droguri,
prostituţia, mariaj timpuriu, exitenţa unei sarcini.
Abuzul emoţional reprezintă o acţiune cronică a părinţilor sau a altor
persoane de îngrijire, care dăunează sau împiedică dezvoltarea unei imagini de sine
pozitive a copilului. Este un comportament intenţionat al unui adult, care jigneşte,
batjocoreşte, ironizează, devalorizează sau umileşte copilul în momente
semnificative, afectându-i imaginea de sine şi echilibrul psihologic. Această formă
de abuz reprezintă unul din cele mai vătămătoare atacuri ale adultului asupra
dezvoltării conştiinţei de sine şi a evoluţiei sociale ulterioare a copilului.
Abuzul emoţional nu se referă la situaţiile singulare, în care copilul este
respins, de un părinte preocupat şi tensionat, pe parcursul unei perioade scurte de
timp, ci vizează un comportament stabil, care defineşte relaţia dintre cei doi, care
nu lasă urme fizice, dar este cu atât mai periculos. Aceasta face ca abuzul
emoţional să fie greu de demonstrat.
Copilul abuzat emoţional simte că nu este dorit şi iubit, trăieşte izolarea,
teroarea, refuzul, agresivitatea. Copilul este respins ca fiinţă, îi sunt ignorate trăirile
pozitive sau negative, îi sunt impuse reguli stricte, a căror necesitate nu o înţelege,
este izolat de ceilalţi. El se confruntă cu grave probleme afective şi supravieţuieşte
interiorizând imaginea oferită de părintele abuziv. Din repertoriul abuzului
emoţional fac parte modalităţi diverse, uşor de identificat la copil: neîncredere,
ostilitate, manifestări agresive, inhibiţie socială, dificultăţi de adaptare, incapacitate
de a se juca sau de a se exprima prin joc. Toate acestea sunt provocate de
supunerea copilului la umilinţe, refuzarea gesturilor lui de afecţiune, preferinţa
vădită pentru ceilalţi fraţi, refuzul de a recompensa sau felicita copilul pentru
reuşita sa, interzicerea jocului cu alţi copii, interzicerea activităţilor legate de
şcoală şi de timpul liber, cultivarea neîncrederii faţă de cei din afara familiei,
forţarea copilului să participe la activităţi de care se teme, ameninţări, acţiuni
distructive faţă de bunurile acestuia etc. Iată şi alte semne ale abuzului emoţional:
timiditatea, neîncrederea, anxietatea, tendinţele hetero- şi autoagresive, inhibiţia
socială, dificultăţile de comunicare. Mai adăugăm faptul că ameninţările cu
diferite pedepse, cu abandonul sau cu alungarea de acasă a unuia din copii se
transmit şi celorlalţi fraţi.
O altă formă este aceea rezultată din expunerea copilului la violenţele,
ostilitatea şi ura dintre adulţi. Cu mult înainte ca dezvoltarea psihică să îi permită,
acest copil îşi asumă responsabilitatea împovărătoare de a avea grijă nu doar de el
însuşi, dar şi de părinţi, renunţând la a-şi mai trăi copilăria. Ca adult, acesta se va
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confrunta cu probleme legate de identitate – conştientizarea valorii personale şi a
identităţii sexuale (Killen, ibidem, p. 34). În cazul în care părinţii divorţează,
copilul poate continua să fie supus abuzului prin faptul că este forţat să se
poziţioneze de o parte sau de cealaltă, fără a putea să ceară şi să obţină informaţii
care l-ar ajuta să depăşească confuzia pe care o trăieşte, sau va dezvolta sentimente
de vinovăţie, pentru că a fost de partea unuia dintre ei, ori, şi mai dramatic, va fi
obiectul unei răpiri.
Nu sunt rare cazurile când abuzul de substanţe (alcool, droguri), de către
părinţii incapabili să-şi gestioneze viaţa, se transmite şi la copilul care trăieşte
alături de ei. Acesta va sfârşi prin a se considera vinovat pentru decăderea
părinţilor şi va avea o percepţie distorsionată asupra sa şi asupra lumii înconjurătoare.
Alături de consecinţele în plan emoţional, care conduc spre dificultăţi de
adaptare într-un mediu nou (lipsă de iniţiativă şi de creativitate, anxietate, tendinţa
de separare inclusiv la vârsta adultă), există şi efecte în plan social, care pot
împinge copilul către o carieră infracţională: fuga de acasă, furturi, acte de
vandalism etc. Un individ cu o carieră infracţională încărcată şi multe pedepse
privative de libertate ne spunea nu demult: „Am fost crescut de bunici, deoarece
mama mă părăsise la naştere, plecând să-şi caute fericirea în alte locuri. La vârsta
de 3 ani, mama a revenit şi m-a dus departe, într-un oraş minier, unde îşi găsise
fericirea. Mi-aduc aminte învăţămintele ei: când intri, zici frumos săru-mâna
tăticule şi îl pupi. Aşa am făcut, dar am primit o replică rece, care m-a urmărit
toată viaţa: «ia-l de aici din faţa mea».
Nu am uitat niciodată cum m-a privit şi m-a respins, dar, în schimb, am găsit
repede refugiu în persoana unchiului meu nea Gică, fratele mamei, de care şi lui
tata îi era teamă şi eu eram tare bucuros când îl certa pe tata pentru mine. El mă
iubea mult în felul lui, dar singurul lucru care nu îi plăcea era faptul că eram prea
blând şi încerca mereu să-mi inoculeze că trebuia să ştiu să mă bat. El mă bătea
ca pe stradă, nu cu cureaua, dar efectul s-a văzut, deoarece tata primea reclamaţii
de la mulţi părinţi, el mă bătea pe mine, iar pe el unchiul Gică, şi el a fost primul
care a cedat.
La grădiniţa săptămânală unde m-au dat părinţii am luat bătaie de la un
băiat mai mare; când m-a văzut, nea Gică a turbat, m-a bătut cum nu mai fusesem
bătut niciodată, mi-a pus cuţitul în mână şi mi-a zis vorba lui preferată:
«Bisericuţa mă-tii, te duci şi îi bei sângele, altfel eu te omor cu mâna mea, muiere
ce eşti». Şi aşa am făcut, m-am dus la cel ce mă bătuse şi i-am spus că vreau să
dăm mâna să ne împăcăm, aşa cum îmi spusese nea Gică şi, când el a întins mâna
la mine, eu l-am lovit cu cuţitul în gât după care am fugit, aveam 5 ani atunci...”
Urmează povestirea despre celor 7 omoruri săvârşite şi condamnarea la detenţiunea
pe viaţă (Gheorghe, 2003, p. 149).
Abuzul sexual presupune ,,folosirea” copilului de către părinţi sau alte
persoane, pentru a-şi satisface propriile nevoi sexuale. Cuprinde o paletă largă de
comportamente, de la mângâieri, la obligarea copiilor să vizioneze reviste şi filme
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pornografice, până la asistarea adultului în timpul masturbării, participarea la jocuri
sexuale, intromisiunea orală, anală sau genitală. Acestea acte se adresează copiilor
de toate vârstele, pot fi repetate o perioadă lungă de timp sau pot constitui un
incident izolat.
Natura abuzului sexual, vinovăţia care poate pune stăpânire pe copilulvictimă, existenţa unor relaţii pozitive cu abuzatorul, insinuarea ideii că
participarea copilului este un noroc pentru el, posibila implicare a părinţilor
naturali sau vitregi sau a altor persoane care îngrijesc copilul, pot face extrem de
dificilă denunţarea acestuia. Manualul de diagnostic şi statistică a tulburărilor
mentale (ediţia a patra, 1994, p. 613–614) introduce abuzul sexual repetat şi
maltratarea corporală în categoria evenimentelor traumatice, care generează un
stres sever. Iată ce ne-a declarat o minoră internată la un centru de reeducare,
pentru furt:
„Aveam 3 ani şi jumătate când mama s-a recăsătorit cu un bărbat pe care-l
cunoscuse cu câteva săptămâni în urmă. Anii au trecut, mama a dat viaţă altor
copii, lucru care m-a îndepărtat de ea. Ea era ocupată cu copiii, cu treburile casei.
Soţul mamei mele începuse să bea fără măsură, devenind brutal cu mama şi cu noi,
copiii. Certurile şi bătăile nu conteneau. Tensiunea şi teama domneau în casa
noastră, ca un blestem aducător de nenorociri. Eu şi fratele meu sufeream enorm,
nefiind agreaţi de noul tată. Când auzeam vreun vecin că l-a văzut pe tata sau îl
auzeam vorbind, tuşind sau urcând scările, ne lua tremuratul.
Aveam 14 ani, când mama m-a trezit într-o dimineaţă foarte devreme, mi-a
spus că urmează să plece la ţară şi că se întoarce seara târziu, eu trebuind să fac
curăţenie, să-i pregătesc pe cei trei fraţi mai mici pentru şcoală şi, când vine tata,
să-i pregătesc masa. Se făcuse ora 18 şi tata încă nu venise. A venit într-un târziu
băut, a mâncat şi s-a dus în sufragerie. M-a strigat spunând că are ceva de
discutat cu mine. M-a întrebat dacă am încuiat uşa, eu tremurând în tot acest timp.
El s-a aşezat pe canapea şi a început să se dezbrace. Mă tot chema lângă el. De
frică, am început să plâng şi i-am spus că îl spun mamei. Mi-a dat bani şi a spus să
nu-i spun nimic mamei. Am fost şocată de toate astea, pentru că niciodată nu
avusesem nimic de-a face cu sexul. Aceeaşi scenă s-a repetat. Soţul mamei nu mă
mai bătea, dimpotrivă, se purta foarte frumos cu mine. Mama a început să se mire
de întorsătura pe care o luaseră lucrurile, se mira cum de ne înţelegem aşa de
bine. El îmi tot dădea bani, pe care însă nu i-am folosit. După un timp i-am spus
mamei. El a recunoscut şi a spus că face ce vrea cu mine. Au urmat multe
scandaluri şi tata a devenit o fiară. Eu şi mama eram sacii lui de box. Pentru
prima dată am fugit de acasă. Am început să frecventez barurile de noapte,
discotecile, am avut o viaţă stricată. Nu îmi păsa ce se întâmpla cu mine. Mă
interesau doar banii, sănătatea, să fiu curată, iubită şi ocrotită. Degeaba am avut
acasă tot ce-mi trebuia din punct de vedere material, sufleteşte era prea puţin. Am
devenit foarte rece faţă de cei din jurul meu. Mă interesa doar ca eu s-o duc bine”.
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Există câteva consecinţe ale abuzului sexual, care fac ca el să fie cea mai
înjositoare şi mai greu surmontabilă formă de abuz (Fischer, Rieddeser, 2001, p. 258):
1. sexualizarea traumatică prin interiorizarea de către copil a unor idei eronate
despre comportamentul sexual, datorită faptului că este recompensat pentru
comportamente sexuale nepotrivite vârstei;
2. stigmatizarea prin trăirea sentimentului de ruşine, datorită faptului că
abuzatorul îi solicită imperativ să păstreze tăcerea şi îi atrage atenţia asupra faptului
că este părtaş, iar imaginea lui va fi una negativă, dacă ceilalţi le vor descoperi
secretul;
3. trădarea prin neîmplinirea aşteptărilor copilului privind apărarea şi grija
din partea membrilor familiei, care îi neagă dreptul la bunăstare şi armonie;
4. neputinţa copilului de a se proteja şi de a stopa abuzul, datorită
experimentării de către acesta a încălcării de către adult a graniţelor sale corporale;
5. parentificarea şi atribuirea de roluri deformate, prin pierderea copilăriei şi
aducerea sa cu forţa în rolul de adult, prin atenţia care i se acordă, în defavoarea
fraţilor şi prin recompensele nepotrivite.
Copilul abuzat sexual poate să-şi piardă dorinţa de a trăi: el suferă schimbări
severe în plan psihologic, poate deveni închis în sine, violent sau, el însuşi, o
persoană abuzivă. Semnele obişnuite se observă în schimbările comportamentului:
copilul este tăcut, se simte complexat şi îndepărtat de prieteni. Comportamentul
copiilor abuzaţi sexual diferă după vârsta lor. Copiii de vârstă şcolară se străduiesc
să ţină în taină faptul ca au fost abuzaţi. Tăcerea copilului este asigurată adesea
prin corupere din partea persoanei abuzive, deoarece el este făcut să se simtă
vinovat şi responsabil de ceea ce se întâmplă. De asemenea, el poate dezvolta
comportamente sexualizate la vârste fragede, deoarece, imitând comportamentul
abuzatorului, încearcă să se apropie de ceilalţi adulţi aşa cum au văzut la acesta.
Semnele vizibile ale abuzului sexual sunt lezarea orificiului anal sau vaginal,
reflexul dilatării, tulburări digestive, tulburările de somn, coşmaruri cu conţinut
sexual, panică, agravarea unor boli cu componentă psihică, tulburările instinctului
alimentar. Trăirile emoţionale sunt: frica de pedeapsă, culpabilitatea, furia,
depresia, ostilitatea, sentimentul de murdărire corporală, teama de deteriorare
sexuală şi a reproducerii, tendinţe suicidare, regresie, pierderea deprinderilor
sociale, nepăsare faţă de sine. Alte consecinţe posibile pot fi tulburările emoţionale,
depresia, iar în plan social, fuga de acasă, eşecul şcolar, prostituţia, consumul de
droguri şi/sau alcool.
Analiza abuzului sexual asupra copilului are în vedere evaluarea fiecărei
situaţii dintr-o perspectivă multiplă, care să poată indica profunzimea traumei
suferite şi a efectelor acesteia: sub ce formă a avut loc abuzul (penetrarea fiind cea
mai periculoasă), dacă acesta a fost asociat cu acţiuni de violenţă fizică, frecvenţa
cu care s-a petrecut şi pe ce perioadă, vârsta copilului, vârsta abuzatorului şi gradul
de rudenie cu acesta (cu cât persoana este mai apropiată, cu atât efectele sunt mai
grave).
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Incidenţa cazurilor de abuz sexual asupra copilului este mult mai ridicată
decât gradul de recunoaştere. În aceste condiţii, estimarea exactă a dimensiunilor
fenomenului este, practic, imposibil de realizat. Studiile poliţiei pun în evidenţă
faptul ca minorul abuzat sexual preferă să-şi ascundă trauma suferită, pentru a
elimina efectele negative pe care aceasta le poate produce şi în continuare, prin
dezvăluire. Uneori, victimele incestului continuă, în mod inconştient, să-l apere pe
tatăl abuzator (Fischer, Riedesser, ibidem, p. 255).
Mecanismele de apărare determină ca dezamăgirea să nu aibă legătură cu
tatăl, ci cu bărbaţii, în general; în acest fel, propriul tată este dezvinovăţit, iar ura şi
dispreţul sunt canalizate către ceilalţi bărbaţi.
CONCLUZII

1. Dezvoltarea armonioasă a copilului poate fi perturbată ireversibil de
abuzurile exercitate de părinţi sau de persoanele care-l îngrijesc. Practicile abuzive
pot genera învăţări patologice, care modifică definitiv structura personalităţii şi, în
consecinţă, alterează calitatea relaţiilor umane şi concepţia despre oameni şi viaţă.
2. Persistenţa, timp îndelungat, a copilului într-o relaţie cu un adult abuziv îl
poate determina pe acesta să joace roluri nepotrivite vârstei şi, ca urmare, să-i
perturbe procesul de socializare progresivă, adecvată nivelului său fizic şi mintal.
3. Dacă nevoile superioare ale copilului de vârstă mică (de cunoaştere, de
prieteni, de explorare, de frumos, de progres, etc.) sunt satisfăcute rareori sau deloc
de către părinţi, ele vor dispărea şi nu vor ajunge niciodată să devină motive ale
acţiunilor adolescentului şi adultului în viaţă. În schimb, nevoile bazale (de hrană,
de protecţie, de sănătate, de sex), care au fost satisfăcute accidental sau condiţionat,
vor deveni motive dominante în viaţa copilului şi a viitorului adult. În sfârşit,
nevoile satisfăcute anormal sau în modalităţi neobişnuite, vor deveni, în anumite
condiţii, motivaţii inconştiente, care vor regla întrega viaţă a celui în cauză şi a
celor care depind de el (Klein, 2001, p. 346).
4. Deşi sunt purtători de drepturi, minorii apar rareori în statistici, doar atunci
când este nevoie de prezenţa lor pentru a da sens evenimentelor în care sunt
implicaţi adulţii.
5. Problema abuzurilor comise de adulţi contra copiilor trebuie considerată în
acelaşi timp o problema de victimologie, de sănătate publică şi suferinţă socială, cu
tot ce implică acest lucru: studii şi cercetări, statistici coerente, formarea
speciaştilor, programe de educare precoce a părinţilor, fonduri suficiente, legislaţie
adecvată, etc.
6. Ar fi utilă înfiinţarea unui Avocat al Poporului (ombudsman), însărcinat
doar cu problemele care privesc calitatea serviciilor oferite familiei şi copiilor.
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