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Manifest pentru strategia de sănătate mentală a copiilor și pentru strategia de educație
parentală

Organizația ”Salvați Copiii” marchează în acest an Ziua Internaţională împotriva abuzului şi a
violenței asupra copilului (19 noiembrie) și Ziua Internațională a Drepturilor Copilului (20
noiembrie) prin demararea strângerii de semnături pentru un Manifest care susține nevoia
reformării politicilor publice, a practicilor curente și a mentalităților în ceea ce privește
sănătatea mentală a copiilor și metodele de educare a acestora.
Primul semnatar al Manifestului a fost dr. Cristian Andrei. Textul se regăsește în variantă
electronică și poate fi susținut de toți doritorii prin semnarea petiției online pe siteul Salvati
Copiii www.salvaticopiii.ro sau pe
www.petitieonline.com/manifest_impotriva_violentei_la_adresa_copiilor.
Acest demers face parte din Campania ”Ascultă-i sufletul”, lansată de Salvați Copiii în luna
septembrie, pentru a conștientiza și pentru a educa adulții – autorități, părinți, educatori – în
legătură cu importanța satisfacerii nevoilor psiho-emoționale ale copiilor și a folosirii unor
metode pozitive de educare a acestora. Sloganul campaniei este ”Trupul se vindecă. Sufletul
nu!”, tocmai pentru a atrage atenția asupra efectelor pe care le are violența asupra echilibrului
emoțional al copilului.
”Manifestul împotriva violenței la adresa copiilor” enunță cinci principii de bază pentru
creșterea și educarea copiilor, pe care părinții, educatorii, profesorii și autoritățile să le aibă în
vedere în permanență pentru a-i putea crește și educa într-un mod echilibrat și armonios:
1. Copiii sunt buni - eventuale comportamente nepotrivite sunt de fapt expresia unor
nevoi, frustrări, stări pe care altfel el nu știe să le exprime.
2. A crește un copil înseamnă a construi un destin și a forma un adult - așadar
metodele violente și agresive de creștere a copiilor le afectează evoluția și
comportamentul lor ca viitori oameni maturi.
3. A crește un copil este o Responsabilitate – iar aceasta revine tuturor adulților și
membrilor societății.
4. A educa un copil înseamnă a-l învăţa cum să trăiască printre oameni, astfel încât
să fie în pace cu sine însuşi şi să-şi găsească locul care i se potriveşte în societate:
Bătaia, umilirea, agresivitatea verbală şi emoţională, lipsa respectului nu educă un copil.
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Doar îi distrug sufletul. Violenţa nu corectează niciodată un comportament negativ, ci
inhibă reacţiile fireşti. Copilul ajunge să experimenteze dezechilibre în relaţia cu sine şi
cu ceilalţi.
5. Un copil pornește în viață fără un bagaj de cunoștințe, el urmând să învețe pas cu
pas de la adulți cum să se comporte.
Pornind de la aceste principii, Manifestul solicită:
 Schimbarea practicilor incorecte de educare a copiilor din societatea românească.
 Crearea de către instituțiile abilitate ale statului de politici publice noi, moderne,
adaptate cerințelor actuale ale societății, care să permită dezvoltarea și implementarea
unei strategii naţionale pentru educație parentală precum şi a strategiei de sănătatea
mintală a copiilor şi adolescenţilor, în conformitate cu recomandările facute de
Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului.
 Schimbarea de către părinţi şi educatori a practicilor de educaţie a copiilor, folosind
metode care să sprijine formarea şi modelarea personalităţii armonioase a acestora.
 Implicarea societății civile și a mediului privat pentru asumarea programelor de educare
pozitivă a copiilor.
 O atenție sporită din partea adulților față de nevoile psiho-emoționale ale copiilor, cu
alte cuvinte: ADULȚII SĂ ASCULTE SUFLETUL COPIILOR!
”Societatea românească are o nevoie imperativă să dezvolte și să implementeze o strategie
în domeniul sănătății mentale a copiilor și o strategie în domeniul educației parentale.
Totul începe în familie, la grădiniță, în școală și în untitățile sanitare de specialitate.
Aceste strategii ar trebui să prevadă moduri concrete de prevenire și de intervenție
pentru a reforma în profunzime modul în care nevoile psiho-emoționale ale copilului sunt
considerate în societate. Din păcate, există încă numeroase cazuri în care copiii sunt
bătuți, umiliți, agresați de adulți, în loc să fie educați, iar uneori cei care fac acest lucru fie
nu-și dau seama ce fac, fie nu realizează ce impact au aceste practici asupra copiilor.
Bătaia nu educă, ci distruge sufletul unui copil. Iar un copil bătut are toate șansele să fie
adultul agresiv și cu probleme psiho-emoționale de mâine. Sau, așa cum spune și sloganul
nostru, Trupul se vindecă. Sufletul nu.”, a declarat presei Gabriela Alexandrescu,
Președinte Executiv al organizației Salvați Copiii.
De altfel, organizația Salvați Copiii a demarat deja consultări cu autoritățile pentru dezvoltarea
acestor două strategii, în conformitate cu recomandările adresate României de Comitetul ONU
pentru Drepturile Copilului în anul 2009.
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Informaţii suplimentare:
1.

Violenţa asupra copiilor – cifre şi fapte în lume

Date generale:
Definiţie: Violenţa asupra copiilor cuprinde toate formele de violenţă fizică şi mentală, rănire,
abuz, neglijare, rele tratamente sau exploatare, inclusiv abuz sexual asupra copilului.
„Five years on. A global update of violence against children. A report from the NGO
Advisory Council for follow up to the UN Secretary-General’s Study on Violence against
Children”, octombrie 2011.
CONCLUZIE:
2011: copiii continuă să fie abuzaţi, bătuţi, arşi şi abuzaţi sexual de către adulţii din viaţa lor –
părinţi, profesori, îngrijitori, angajaţi în instituţii de protecţia copilului; traumatizaţi de violenţa
din comunitate, traficaţi, expuşi la violenţă domestică, pedeapsă corporală şi abuz emoţional.
Ariile de progres sunt puţine iar progresul este minim.
UNICEF, Child Disciplinary Practices at Home. Evidence from a Range of Low and
Middle Income Countries, martie 2011 (37 de ţări cuprinse în studiu)
CONCLUZII:
„Nivelul de violenţă împotriva copiilor rămâne şocant şi inacceptabil de mare”:
-

86% dintre copiii cu vârste cuprinse între 2-14 ani sunt dispiciplinaţi prin utilizarea de
tehnici violente (pedeapsă corporală, abuz psihologic) de către părinţi sau alţi
aparţinători; 2 din 3 copii sunt bătuţi acasă.
În ţări precum Marea Britanie şi SUA copiii au un risc de până la trei ori mai mare decât
adulţii de a deveni victime ale comportamentelor agresive severe, inclusiv crimă.
La nivel mondial, copiii cu dizabilităţi au un risc de până la cinci ori mai mare decât
populaţia generală de copii, de a fi victime ale abuzului fizic şi sexual;
USA, 2010: 12% dintre copiii cu tulburare de conduită din centre de corecţie au fost
abuzaţi sexual în cursul unui singur an; din totalul cazurilor de abuz 80% au fost
săvârşite de către personalul din instituţii;
78 de ţări autorizează încă utilizarea pedepsei corporale în şcoli de către cadrele
didactice; în unele dintre aceste ţări 97% dintre copii raportează măcar o experienţă de
pedeapsă corporală în clasă;
În 2008, liniile telefonice de tip child helpline au înregistrat 14.5 milioane de apeluri,
violenţa şi abuzul fiind cele mai frecvente motive de contact;
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Consecinţe ale violenţei asupra copilului, dovedite ştiinţific: anxietate, depresie,
comportamente agresive, tulburări de ataşament, regresie în comportament şi dezvoltare,
delincvenţă, abandon şcolar, abuz de substanţe.
Cel mai adesea, copiii victimă devin în timp: elevi cu comportamente de bullying, parteneri
agresivi, părinţi violenţi.
Aceptarea firească a violenţei ca dimensiune firească a procesului de creştere şi îngrijire a
copilului se reflectă în:
-

Legi care încă nu interzic total violenţa asupra copiilor în toate contextele de viaţă ale
acestuia;
Mecanisme ineficiente de protecţie;
Număr extrem de mare de abuzatori nepedepsiţi/ neintegraţi în programe de suport
psihologic;

Între 2006-2011 numărul statelor care interzic prin lege pedeapsa corporală asupra copilului în
toate contextele de viaţă ale acestuia, inclusiv familie şi şcoală, a crescut de la 16 la 30 (printre
ultimele ţări care au interzis prin lege pedeapsa corporală asupra copiilor: Tunisia, Kenya şi
Sudanul de Sud).
VIOLENŢA ÎN FAMILIE:
1. Violenţă fizică
UNICEF, martie 2011:
-

86% dintre copiii cu vârste cuprinse între 2-14 ani sunt dispiciplinaţi prin utilizarea de
tehnici violente (pedeapsă corporală, abuz psihologic) de către părinţi sau alţi
aparţinători; 2 din 3 copii sunt bătuţi acasă.
17% dintre copii sunt victimele măsurilor severe de disciplinare corporală (bătăi
repetate, lovire peste cap, urechi şi faţă în mod repetat, lovire cu obiecte);

2008, US Child Abuse and Neglect Data System: 1740 de copii morţi ca urmare a disciplinării
fizice acasă, jumătate din copii mai mici de 1 an, o treime din copii cu vârsta 1-3 ani.
State care interzic pedeapsa corporală a copilului în toate
contexele de viaţă ale acestuia
2011
Sudanul de Sud
2010
Kenya
Polonia
Tunisia
2008
Costa Rica
Liechtensetin
Luxemburg
Republica Moldova
2007
Olanda
Noua Zeelandă
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2006
2005
2004
2003
2000

1999
1998
1997
1994
1989
1987
1983
1979

Portugalia
Spania
Uruguay
Venezuela
Grecia
Ungaria
România
Ukraina
Islanda
Bulgaria
Germania
Israel
Croaţia
Letonia
Danemarca
Cipru
Austria
Norvegia
Finlanda
Suedia

Progres: interzicerea prin lege a pedepsei corporale în 30 de ţări la nivel mondial (22 în
Europa, Polonia fiind ultimul stat din Europa care a interzis în 2010 pedeapsa corporală asupra
copilului).
Salvaţi Copiii a raportat la nivel mondial exemple de bună practică în positive parenting în 17
ţări din Asia de SE, în Europa Centrală şi de Est (România şi Rusia), în America de Nord şi
Orientul Mijlociu.
2. Violenţă sexuală:
Dificil de obţinut date reale, datorită rezistenţei copiilor în a dezvălui abuzul sexual săvârşit în
familie, de teama consecinţelor.
De asemenea, sunt date care arată că pornografia online, foarte accesibilă oricui, accentuează
tendinţele culturale de sexualizare a copiilor şi contribuie astfel la creşterea prevalenţei
abuzului sexual.
3. Violenţa psihologică şi neglijarea
-

Mai frecventă decât orice altă formă de violenţă;
Forme frecvente de violenţă psihologică: insulte, izolare, ameninţări, porecle, umilire;
Forme de neglijenţă: copii lăsaţi singuri acasă, inadecvat hrăniţi, îmbrăcaţi, medicaţi;
expuşi la substanţe sau arme în casă. Risc crescut pentru copiii cu dizabilităţi: s-au
înregistrat cazuri de înfometare până la moarte.
Consecinţele neglijării la vârsta adultă: tulburare mintală, consum de substanţe,
dificultăţi de relaţionare, dezvoltare neurologică compromisă.
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-

Copiii martori la violenţa domestică: în Europa, 12-15% dintre femei sunt implicate în
relaţii conjugale marcate de violenţă domestică la care copiii sunt martori.
Studii din Spania, Itali şi Islanda (2010, Save the Children) au pus în evidenţă
consecinţele acestei situaţii asupra dezvoltării copilului: izolare, insecuritate, simptome
de PTSD, agresivitate, depresie, tulburări de somn, dificultăţi de socializare. Studiile
mai arată că în majoritatea cazurilor, violenţa domestică asupra mamei este însoţită de
violenţă vizică asupra copilului. Astfel, în Olanda, până la 70% dintre copii martori la
violenţă domestică sunt la rândul lor abuzaţi fizic.

Conform UNICEF, 2011:
- 3 din 4 copii sunt victimele abuzului emoţional în familie, iar dintre aceştia, jumătate
sunt supuşi şi agresiunilor fizice;
VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ
-

-

Forme frecvente: abuz verbal şi umilinţă, pedeapsă corporală, bullying, hărţuire sexuală,
abuz sexual;
Locaţii de risc: clasa, curtea şcolii, toalete, drumul de la/ către şcoală;
Agresori: profesori, peers/colegi;
Facts and figures:
Brazilia: 70% dintre elevi sunt victime ale violenţei;
Mexic: despre 55% dintre elevi se crede că aduc arme de foc la şcoală;
Africa de Sud: 25% dintre elevi sunt la risc de viol şi alte agresiuni severe în cadrul
şcolii;
Nepal: dintre elevii cu abandon şcolar, 14% raportează ca şi cauză frica de profesori.
Factori de risc pentru conduita agresivă a cadrelor didactice: clase aglomerate, resurse
insuficiente, centrarea procesului educaţional pe evaluare şi performanţă academică,
lipsa trainingului in disciplină pozitivă.
78 de state permit prin lege pedeapsa corporală în şcoală. Chiar şi în ţările care o
interzic prin lege, este în continuare neraportată şi social acceptată.
Victime predilecte: băieţii, copiii cu dizabilităţi (19% dintre victime, SUA, 2009), copii
din grupuri etnice minoritare;
Consecinţe: rănire fizică, traumă psihologică, scăderea performanţei şcolare, absenteism
(până la abandon), iar în cazuri extreme - deces.

Abuzul verbal: prezent în procente semnificativ superioare comparativ cu pedeapsa corporală;
insuficient documentat în majoritatea ţărilor; un exemplu, Finlanda: 5% dintre copii sunt
victime ale pedespei corporale în şcoală şi 15% ale abuzului verbal (umilire, etichetare, jignire,
ruşinare).
Violenţă sexuală: fetele sunt victime predilecte; Olanda: 27% dintre elevi raportează hărţuire
sexuală din partea personalului didactic. Kenya: copii preşcolari violaţi în grădiniţă de
personalul didactic (UNICEF). SUA (2007-2008): 800 de cazuri de viol şi 3800 de tentative în
campusuri şcolare (gimnaziu şi liceu) din partea personalului didactic şi peers.
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Bullying (violenţă între elevi): bullying fizic (şuturi, muşcături, ciupit), emoţional (ameninţări,
porecle, insulte, bârfe, lansare de zvonuri în vederea discreditării, izolare socială, comentarii de
natură etnică sau sexuală), cyber bullying (hărţuire pe internet şi telefon mobil).
Marea Britanie: 9 din 10 copii raportează cazuri de bullying în şcoală, 1 din 5, cu vârste 10-15
ani au fost victime; băieţii cu vârste între 10-12 ani sunt cele mai frecvente victime. Victime
predilecte ale cyber bullying sunt fetele.
Cyber bullying
Coreea de Sud
53%
Polonia
52%
Belgia
34%
Spania
29%
Germania
14%
Australia, Japonia
10%
25% din şcolile din Norvegia implementează programe complexe de prevenire şi combatere a
bullying-ului, comparativ cu 4% dintre şcoli în USA.
Există dovezi că în majoritatea şcolilor cadrele didactice aleg să ignore comportamentele de
bullying între elevi.
Progres:
-

În 117 ţări pedeapsa corporală în şcoală este interzisă prin lege;
Schimbările legislative realizate între 2008 – 2010 au impact pozitiv pentru siguranţa în
şcoală a 390 milioane de copii.
Bune practici dovedite, cu impact pe scăderea procentelor de violenţă în mediul şcolar:
o Trainingul profesorilor în drepturile copilului şi strategii pozitive de
management al clasei;
o Experimente inovative: specialist anti-bullying, school safety team (echipă
pentru siguranţa în şcoală, formată din personal didactic, nedidactic şi părinţi),
investigarea tuturor plângerilor depuse într-una din zilele săptămânii aleasă la
întâmplare (SUA).

2. ROMÂNIA: Situaţii de abuz, neglijare, exploatare a copiilor – cifre 2010 şi 2011

Concluzii şi cifre 2011 (1 ianuarie – 31 martie)
Sursa: Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Cifre:
- 2893 de copii au fost victime de abuzuri: fizice (252), emoţionale (353), sexuale
(122), neglijare (2078), exploatare prin muncă (52), exploatare sexuală (11), exploatare
pentru comitere infracţiuni (25);
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-

-

mai multe cazuri de abuz, neglijare, exploatare a copiilor au loc în mediul rural: 1551
cazuri în mediul rural, 1342 în mediul urban. În mediul rural abuzurile semnalate sunt
mai mult de ordin fizic; cazurile de abuz emoţional sunt semnalate mai adesea în mediul
urban (231 urban, 122 rural);
Distribuţia pe sexe: în 1470 de cazuri victimele abuzurilor au fost copii fete, în 1423
de cazuri abuzul a fost suferit de copii băieţi;
Cele mai multe cazuri de abuz au loc în familie: din 2893 cazuri de abuz, 2679 s-au
petrecut în familie.
Copiii cu vârste între 10 şi 13 ani sunt cel mai adesea victime de abuzuri: 682 de cazuri
din 2893. Grupa de vârstă 3 – 6 ani este de asemenea vulnerabilă: 609 cazuri de abuz în
primele 3 luni ale acestui an.

Concluzii:
Cele mai multe abuzuri se petrec în familie.
Cele mai multe abuzuri asupra copiilor au loc în mediul rural – în special cazurile de exploatare
prin muncă, neglijare sau exploatarea pentru comitere de infracţiuni.
Cele mai multe cazuri de abuz ţin de neglijarea copiilor de către adulţii care îi au în grijă. 10-13
ani pare să fie cea mai vulnerabilă perioadă de vârstă.
Concluzii şi cifre 2010
Date: 1 ianuarie- 31 decembrie 2010
Sursa: Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Din datele furnizate de către Direcţia Generală Protecţia Copilului, din cadrul Ministerului
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, situaţia privind abuzurile săvârşite asupra copiilor în
perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2010, este următoarea:
Un total de 11.232 copii victime ale unei forme de abuz, neglijarea copilului fiind pe primul
loc.
Majoritatea abuzurilor se petrec în familie: 10.395 copii din 11.232 au suferit o formă de
abuz în cadrul familiei, pe primul loc fiind din nou neglijarea copilului - astfel din totalul de
7642 copiii raportaţi, 7401 sunt neglijaţi în cadrul familiei.
Astfel din totalul de abuzuri fizice asupra copilului, de 1254, 1188 au loc în familie, din 1218
cazuri de abuz emoţional asupra copilului 1169 au loc în familie. O incidenţa crescută a
cazurilor de abuz sexual asupra copilului este înregistrată tot în familie: dintr-un total de 623
cazuri, 367 se petrec în familie şi 256 în alte locaţii.
În ceea ce priveşte distrubuţia pe sexe, diferenţe semnificative observăm în cazurile de abuz
sexual, fetele fiind în cele mai multe dintre cazuri victime (134 băieţi şi 489 fete).
În cazul neglijării, nu sunt diferenţe semnificative privind distribuţia pe sexe.
Grupele de vârstă cele mai vulnerabile: în cazul neglijării: 3-17 ani; abuz fizic şi emoţional: 1013 ani; abuz sexual: 14-17 ani;
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Prin urmare, neglijarea copiilor reprezintă cea mai întâlnită forma de abuz asupra copilului,
alarmant fiind faptul că în majoritatea cazurilor înregistrate, acesta are loc între 3 şi 17 ani,
practic de-a lungul întregii dezvoltări a copilului.
Neglijarea poate consta în: nesupravegherea adecvată a copiilor de către părinţi sau alte rude,
lipsa unei comunicări autentice cu copii şi lipsa petrecerii unui timp de calitate cu copilul, slaba
implicare în procesul de disciplinare cât si cel educativ furnizat de către grădiniţă, şcoală
Familia este, din datele furnizate, mediul cu cea mai crescută incidenţă a abuzurilor
asupra copilului.
Persoane de contact pentru informaţii suplimentare:
Oana Marinescu oana.marinescu@omavision.ro, 0741 27 87 37
Mirela Feruglio mirela.feruglio@omavision.ro, 0751 199 002
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