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Argument

În prezent, în România sistemul de protec]ie a copilului cunoa[te o
dezvoltare vizibil\ la majoritatea nivelurilor, îmbun\t\]irea acestui sistem
[i cre[terea calit\]ii serviciilor oferite beneficiarilor direc]i, fiind cunoscute atât pe plan na]ional cât [i interna]ional.
Cu toate acestea societatea româneasc\ se confrunt\ îns\ cu o problem\
grav\, aflat\, din p\cate, în plin\ ascensiune, [i anume maltratarea copilului, problem\ care a început s\ preocupe [i s\ alarmeze societatea [i
mai ales profesioni[tii în domeniul protec]iei copilului [i familiei.
Insuficienta cunoa[tere teoretic\ a termenilor, conceptelor, teoriilor
care ]in de problematica maltrat\rii copilului, a consecin]elor acestor
fenomene asupra dezvolt\rii copilului, lacunele legislative în protec]ia
copilului, num\rul relativ redus al speciali[tilor forma]i [i cu experien]\
practic\ în acest domeniu, constituie, pe lâng\ complexitatea [i dificultatea interven]iei în astfel de cazuri, adev\rate obstacole în calea diminu\rii [i prevenirii maltrat\rii copilului.
Abuzul fizic este cea mai frecvent\ form\ de abuz asupra copilului [i
de multe ori este considerat\, din p\cate, chiar o metod\ educativ\ eficient\ mai ales în mediul familial, îmbr\când diferite forme [i având la
baz\ anumite percep]ii, ne]inându-se cont sau nefiind cunoscute efectele
acestui comportament asupra copilului.
Principalul motiv pentru care mi-am ales aceast\ tem\, respectiv abuzul asupra copilului, îl constituie faptul c\ acest domeniu este mai
pu]in cunoscut, analizat [i în]eles în ]ara noastr\, chiar dac\ abuzul se
reg\se[te frecvent la nivel familial, institu]ional [i societal.
Având în vedere înmul]irea vizibil\ a cazurilor de abuz asupra copilului
în societatea româneasc\, pe de o parte, [i acordarea unei importan]e
relativ sc\zute acestui fenomen social precum [i num\rul redus al
9
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speciali[tilor în acest domeniu, pe de alt\ parte, exist\ o necesitate
stringent\ de a face cunoscut\ problematica abuzului asupra copilului, a
consecin]elor pe care le are asupra acestuia [i mai ales identificarea unor
metode de prevenire [i interven]ie eficiente [i nu în ultimul rând formarea
unor speciali[ti care s\ intervin\ cu succes în rezolvarea unor astfel de
cazuri.
Lucrarea de fa]\, intitulat\ MALTRATAREA COPILULUI - ÎNTRE
CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE - î[i propune delimitarea abuzului
fizic asupra copilului de celelalte forme de abuz [i abordarea acestei
probleme din perspectiva mediului familial, începând cu încadrarea acestei forme de abuz în conceptul de maltratare a copilului [i terminând
cu specificul interven]iei în astfel de cazuri, întreaga lucrare fiind tratat\
în lumina sistemului protec]iei [i bun\st\rii copilului.
Lucrarea este compus\ dintr-o parte teoretic\ (care însumeaz\ patru
capitole) [i o parte practic\ (în care sunt tratate cinci studii de caz de abuz
fizic asupra copilului [i o microcercetare pe aceea[i tem\).
Primul capitol al lucr\rii cuprinde: o analiz\ obiectiv\ a sistemului de
protec]ie a copilului în România, în special în ceea ce prive[te problema
maltrat\rii copilului, o descriere a situa]iei abuzului asupra copilului în
România înainte de 1989 [i situa]ia actual\, urmat\ de identificarea apari]iei termenului de abuz, delimitarea [i definirea formelor de abuz
existente [i analiza principalelor teorii explicative ale acestui fenomen.
Al doilea capitol prezint\ o analiz\ a fenomenului de abuz asupra
copilului în mediul familial. În acest capitol se reg\sesc analizate urm\toarele subiecte: comportamentul parental agresiv, violen]a fizic\ ca
metod\ educativ\, etiologia [i factorii de risc ai abuzului asupra copilului,
copilul ca victim\ a agresiunii parentale, clasificarea abuzului fizic asupra
copilului, pedeapsa corporal\ ca metod\ de disciplinare a copilului [i, nu
în ultimul rând, violen]a domestic\ [i efectele ei asupra dezvolt\rii copilului.
În cel de-al treilea capitol sunt prezentate [i analizate consecin]ele
psiho-sociale ale abuzului fizic asupra copilului, un accent deosebit fiind
pus pe semnele [i consecin]ele abuzului asupra dezvolt\rii, traumele [i
consecin]ele lor [i rela]iile copilului legate de situa]ia de maltratare.
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ARGUMENT

Capitolele patru [i cinci fac referire la fenomenul de neglijare al
copilului `n familie. Aici sunt descrise tipurile de neglijare, cauzele [i
consecin]ele acesteia [i efectele violen]ei maritale asupra `ngrijirii copilului.
Ultimul capitol al lucr\rii se refer\ la specificul interven]iei în cazul
copilului abuzat. În acest capitol sunt descrise principiile protec]iei copilului, metodele specifice de interven]ie în cazul abuzului asupra copilului, o importan]\ deosebit\ acordându-se în acest caz modelului interven]iei sociale în re]ea. De asemenea, în capitolul patru sunt prezentate
[i descrise etapele specifice în investigarea cazurilor de abuz asupra
copilului, capitolul încheindu-se cu identificarea [i analizarea unor obiective [i dileme în protec]ia copilului [i prevenirea abuzului.
În cea de-a doua parte a lucr\rii sunt prezentate [i analizate cinci studii
de caz referitoare la abuzul fizic asupra copilului în mediul familial.
De asemenea, lucrarea mai cuprinde o microcercetare pe tema abuzului
fizic asupra copilului în mediul familial, principalul scop al acestei microcercet\ri fiind aflarea p\rerii p\rin]ilor cu privire la aplicarea pedepsei
fizice perceput\ ca metod\ educativ\.
Lucrarea se încheie cu câteva concluzii generale privind situa]ia actual\ a copilului abuzat [i obiectivele principale protec]ia copilului în
România.
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Cap. I – Cadru teoretic general cu privire la
abuzul asupra copilului

1.1. Copilul – victim\ a abuzului
1.1.1. Specificul protec]iei [i bun\st\rii copilului
Plasarea copilului în centrul intereselor unei societ\]i trebuie s\
constituie o prioritate a tuturor factorilor implica]i [i responsabili cu
protec]ia lui.
„Prin sistemele de servicii sociale destinate bun\st\rii copilului, o
societate exprim\ valoarea [i drepturile pe care le acord\ copiilor [i copil\riei.
În anii care au urmat celui de-al doilea r\zboi mondial, în ]\rile occidentale, odat\ cu restabilirea situa]iei socio–economice, s–a manifestat
o important\ orientare a cercet\torilor din domeniul [tiin]elor socio–umane [i medicale spre protec]ia copiilor.
Renumi]i psihanali[ti, psihiatri [i psihologi ca R.A. Spirz (1946), J.
Bowlby (1951, 1954, 1960), A. Freud (1942, 1946, 1952), Winnicott
(1964), Ainsworth [i Boston (1952), E. Pikler (1969) [i al]ii [i–au propus
s\ aduc\ în aten]ia opiniei publice efectele traumelor care afecteaz\ copiii
datorit\ separ\rii de p\rin]i, neglij\rii sau a condi]iilor inadecvate de
cre[tere [i de educa]ie [i s\ orienteze atât pe p\rin]i cât [i pe autorit\]ile
responsabile de situa]ia copiilor spre acele nevoi ale copiilor a c\ror
13
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îndeplinire va conduce la men]inerea s\n\t\]ii lor psihice”(Roth–Szamosközi, 1999 :15).
În acest domeniu, perioada anilor 1960 a adus schimb\ri importante în
privin]a în]elegerii consecin]elor negative ale ocrotirii copiilor în institu]ii,
în descoperirea riscurilor posibile de abuz împotriva copiilor în propriile
lor familii, în privin]a introducerii unor programe comunitare de tip preventiv [i în stabilirea unor conven]ii interna]ionale referitoare la drepturile
copiilor. Declara]ia Drepturilor Copilului, elaborat\ de O.N.U în 1959,
atrage aten]ia membrilor Organiza]ei Unite c\ to]i copii, indiferent de
ras\, culoare, sex [i na]ionalitate, far\ nici un fel de discriminare, au
dreptul la protec]ie social\ [i la asigurarea posibilit\]ilor pentru o dezvoltare s\n\toas\, îndeplinindu-se nevoile lor de dragoste, în]elegere, de
stimulare [i de securitate. În anii urm\tori se constat\ o dezvoltare a
cercet\rilor în ceea ce prive[te nevoile copilului, în asigurarea c\rora
familiei îi revine rolul central. Nevoile copilului au fost clasificate în:
nevoi de hran\, de ad\post, de îndrumare [i educa]ie, nevoia de identificare [i apartenen]\, de a fi acceptat [i apreciat. Pe m\sur\ îns\ ce s–au
înmul]it studiile cu privire la nevoile [i drepturile copilului în întreaga
lume [i au început s\ fie cunoscute (atât de profesioni[tii în domeniu cât
[i de opinia public\ în general), nevoile copilului s–au diversificat, atât ca
num\r cât [i ca importan]\, ele constituind baza pe care s–au creat legisla]iile interna]ionale [i na]ionale în domeniul protec]ei copilului.
Acesta a fost fundalul pe care s–au elaborat legisla]iile na]ionale [i
ap\rarea copiilor de abuzuri [i neglijare în propriile lor familii, în familii
de plasament sau în institu]ii destinate protec]ei lor.
Anii 1980, [i 1990 sunt caracteriza]i pe plan interna]ional printr–o
cre[tere continu\ a aten]ei orientate spre acest domeniu, cauzat\, pe de o
parte, de perfec]ionarea chiar [i în ]\rile dezvoltate din punct de vedere
economic al fenomenului abuzului [i neglij\rii copilului, iar pe de alt\
parte de situa]ia din ]\rile slab dezvoltate [i în curs de dezvoltare, în care
copiii constituie cea mai vulnerabil\ categorie social\, expus\ s\r\ciei [i
violen]ei.
Efectele negative ale acestor fenomene sociale asupra dezvolt\rii intelectuale ale copiilor, sau asupra capacit\]ii lor de în]elegere au fost
adesea puse în discu]ie.
14

Extras din volumul:
Constantin, M. (2008). Maltratarea copilului - între cunoaştere şi intervenţie, Ediţia a 2 a. Iaşi, România: Lumen.
_

CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

„Preocuparea fa]\ de bun\starea copilului este multidisciplinar\ acoperind aspecte multiple ale personalit\]ii copiilor, dominat\ fiind îns\ de
unghiul de vedere al profesiei de asisten]\ social\.
De fapt primele activit\]i specifice de asisten]\ social\ s–au dezvoltat
[i s–au specializat în domeniul ocrotirii copilului [i al familiei sale.
Categoriile de copii la care se refer\ în mod special sistemele de
protec]ie a copilului sunt:
Copiii supu[i unor rele tratamente (abuza]i sau neglija]i);
Copiii abandona]i temporar sau permanent în institu]ii de ocrotire
sau afla]i în plasament familial sau adopta]i;
Copiii cu boli cronice (SIDA, cei n\scu]i dependen]i de droguri
etc.) sau cei cu tulbur\ri de dezvoltare, deficien]e fizice, senzoriale, sau
cu dificult\]i de înv\]are [i care necesit\ ocrotire special\;
Copiii afla]i în familii care tr\iesc în s\r\cie;
Copiii din comunit\]i minoritare marginalizate;
Copiii orfani de unul sau ambii p\rin]i;
Copiii victime ale calamit\]ilor naturale, r\zboaielor sau altor
catastrofe” (Roth–Szamosközi, 1999, pp.16-17).
Datorit\ specificului vârstei, lipsei de experien]e sociale [i mai ales
datorit\ dependen]ei totale de adult, copiii reprezint\ cea mai vulnerabil\
categorie social\.
„Copilul este o fiin]\ cu însu[iri calitativ diferite de cele ale adultului
[i are în mod legitim dreptul de a ocupa o pozi]ie privilegiat\ [i de a se
bucura de un tratament specific” (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative
Sociale, 2002: 22.).
„Pentru a se dezvolta armonios, pentru a deveni un adult echilibrat [i
adaptat, copilul are nevoie de:
Dragoste din partea celor care îl îngrijesc pentru a deveni un adult
echilibrat [i adaptat;
Condi]ii optime de dezvoltare fizic\ [i s\n\tate;
Un cadru familial echilibrat, f\r\ tensiuni [i conflicte, bazat pe
ata[ament [i respect între membrii familiei;
Condi]ii de educa]ie [i acces la informa]ie;
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