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Victime [i agresori în domeniul abuzului sexual
comis în familie - studii de caz*
[Victims and aggressors in sex abuse on family: case studies]
Sorin M. R|DULESCU1

Abstract
The article presents the main findings of the qualitative survey concerning
child sexual abuse in the family, which was carried out in the summer of 2009 by
members of the staff of sociology of deviance and social problems within the
Romanian Academy Institute of Sociology. In this sense, it emphasizes favoring
factors in committing acts of sexual abuse and presents distinct characteristics of
victims and aggressors, exemplified with several case studies carried out by
investigators. The last part of the article underlines opinions on these matters of
several representatives from institutions of social assistance and protection of
abused children, who were consulted as experts in the field.
Keywords: sexual abuse; case studies; victims; abusers; favoring factors; risk
factors; social assistance and protection of abused children.
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Utilitatea studiilor de caz în analiza abuzului sexual
comis asupra minorilor
Exceptând utilitatea analizei calitative în domeniul abuzului sexual împotriva
minorilor, analiza calitativ\ permite cercet\torilor o evaluare mai atent\ a principalelor variabile implicate în situa]iile de abuz, în m\sura în care cazurile
selectate pot sintetiza caracteristicile principale ale victimelor [i agresorilor,
inclusiv ale contextului în care s-a comis agresiunea, permi]ând realizarea unor
tipologii cu caracter explicativ. În timp ce analizele cantitative au ca scop principal
testarea unor ipoteze, analizele calitative pot fi utilizate, cu prec\dere, în elaborarea unor ipoteze de lucru. În mod general, studiile cu caracter exploratoriu
folosesc aceste analize calitative, tocmai pentru faptul c\ î[i propun s\ r\spund\ la
acele întreb\ri ridicate de cercetarea cantitativ\, dar la care aceasta nu are poten]ialul s\ r\spund\. Pe scurt, analiza calitativ\ are avantajul c\, evitând caracterul
prea reduc]ionist al analizei cantitative, o completeaz\ pe aceasta din urm\, prin
furnizarea unui cadru evaluativ contextual, caracterizat de o mare diversitate.
Comparativ cu analiza cantitativ\ care permite recoltarea unor colec]ii de date
statistice uniforme, analiza calitativ\ ofer\ posibilitatea realiz\rii unor colec]ii de
cazuri diverse.
O form\ distinct\ a analizei calitative o constituie studiile de caz, care
reprezint\ o evaluare intensiv\, în profunzime, a contextului real de via]\ în care
a avut loc un anumit fenomen social, a[a cum este, de exemplu, fenomenul de
abuz sexual al minorilor.
Totu[i, trebuie ]inut seama – a[a cum apreciaz\ unii anali[ti –, c\ studiile de
caz nu trebuie identificate în mod exclusiv cu analiza calitativ\ în ansamblul ei,
deoarece ele implic\ atât un caracter calitativ, cât [i unul cantitativ [i, în plus,
permit nu numai elaborarea, ci [i testarea unor ipoteze (Gerring, J., 2005, p. 113,
Flyvbjerg, Bent, 2006, p. 221). În mod general, orice studiu de caz este o analiz\
intensiv\ a fenomenului studiat din perspectiva actorului (actorilor) social(i)
implicat(]i). Din acest punct de vedere, studiile de caz sunt dedicate, în cea mai
mare parte, acelor actori sociali afla]i în situa]ii critice, a[a cum este cazul, de
pild\, al victimelor [i agresorilor implica]i în actele de abuz sexual [i ele permit
generaliz\ri capabile s\ genereze noi teorii în domeniu.
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Studii de caz în domeniul abuzului sexual comis
în familie contra minorilor
Metodologia cercet\rii
Pornind de la necesitatea complet\rii analizei cantitative efectuate în anul
2008 asupra situa]iei minorilor abuza]i sexual în familie, concretizate într-o
anchet\ reprezentativ\ la nivel na]ional (2008), efectuat\ de Institutul Gallup la
cererea Institutului de Sociologie a Academiei, în anul 2009 am realizat un studiu
calitativ, pe baz\ de interviuri [i focus-grup-uri. În acest sens, exceptând pe exper]ii
consulta]i în cadrul focus-group-urilor, a fost selectat un num\r de 40 de studii de
caz incluzând 19 minori abuza]i sexual [i 21 adu]i abuzatori afla]i în rela]ii de
rudenie cu victimele.
Lotul de copii intervieva]i a fost stabilit prin metoda e[antion\rii teoretice,
care presupune selectarea subiec]ilor în func]ie de anumite caracteristici relevante
pentru tematica studiat\, în cazul nostru - identificarea factorilor determinan]i ai
abuzului sexual comis în familie asupra copiilor. În mod complementar, datorit\
resurselor financiare limitate, a duratei mari de timp în care s-au ob]inut aprob\rile
din partea Direc]iilor Jude]ene de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului [i în
unele cazuri, chiar a refuzului de colaborare ori a motiv\rii de c\tre reprezentan]ii
acestora c\, la momentul respectiv, nu de]ineau cazuri de abuz, e[antionul a fost
selectat [i dup\ criteriul disponibilit\]ii.
Primul pas în stabilirea e[antionului a constat în alegerea Direc]iilor Jude]ene
de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului, iar din centrele aflate în subordinea lor
au fost selecta]i ulterior copiii responden]i. Direc]iile jude]ene men]ionate au fost
alese din Moldova [i Muntenia, dou\ regiuni istorice care, conform cu statisticile
Autorit\]ii Na]ionale pentru Protec]ia Drepturilor Copilului, au înregistrat la
sfâr[itul anului 2008 num\rul cel mai mare de cazuri de copii abuza]i, neglija]i
sau exploata]i. La acestea am ad\ugat Municipul Bucure[ti, care de[i nu de]ine un
loc principal în ierarhia regiunilor cu num\r ridicat de copii abuza]i, nu putea fi
exclus din analiz\ datorit\ relevan]ei sale pentru problematica investigat\. Din
cadrul celor dou\ regiuni au fost selectate primele cinci jude]e cu num\rul cel mai
mare al cazurilor de copii abuza]i, îns\ datorit\ dificult\]ilor de colaborare cu
unele Direc]ii Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului am fost nevoi]i
s\ renun]\m la o parte din acestea [i s\ includem, în schimb, în lot, alte jude]e,
respectiv pe cele situate imediat dup\ cele cu prevalen]a cea mai ridicat\ a
cazurilor de abuz în familie asupra copiilor. Acelea[i criterii au ghidat [i selectarea
Direc]iilor Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului din sectoarele
Capitalei.
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În continuare, copiii responden]i au fost selecta]i, cu sprijinul reprezentan]ilor
DGASPC din jude]ele/sectoarele respective, în baza a trei variabile principale
care, apreciem noi, au asigurat o eterogenitate cât mai mare a lotului analizat:
tipul de abuz la care minorii au fost supu[i în familie, sexul, vârsta [i mediul de
reziden]\. Astfel, au cuprins în e[antion atât fete, cât [i b\ie]i, cu vârsta cuprins\
între 10-18 ani, din mediul rural [i urban, care au suferit în familie abuzuri sexuale
[i, în mod complementar, au fost abuza]i fizic ori emo]ional sau neglija]i. Copiii
intervieva]i au fost selecta]i din Centre de Primire în Regim de Urgen]\, Centre de
Plasament, Case sau Apartamente de Tip Familial, ori din diversele loca]ii unde se
aflau în plasament familial. Num\rul interviurilor a fost dictat de criteriul satura]iei teoretice, iar definitivarea lotului de copii abuza]i a ]inut seama, în afara
variabilelor men]ionate, [i de forma de organizare a familiei – în calitate de
criteriu discriminator pentru selectarea unor cazuri „critice” sau „extreme” (au
fost selectate, cu prec\dere, cazuri din familii monoparentale, dezorganizate,
precum [i din familii reorganizate sau reconstituite prin rec\s\torie sau concubinaj), variabil\ important\, care, din punct de vedere al ipotezelor noastre de
lucru, influen]eaz\ în mare m\sur\ conduita abuzatorului.
În ceea ce prive[te p\rin]ii abuzatori, deoarece cei afla]i în comunitate au
refuzat în mod sistematic s\ r\spund\ întreb\rilor adresate de investigatorii no[tri,
am fost nevoi]i s\-i select\m exclusiv din rândul popula]iei penitenciare. În acest
scop, am recurs în primul rând la o selec]ie a penitenciarelor în func]ie de num\rul
de]inu]ilor închi[i pentru comiterea unor infrac]iuni asupra propriilor copii (omor,
viol/incest, rele tratamente aplicate minorului, abandon de familie). Pentru aceasta, am consultat statisticile Administra]iei Na]ionale a Penitenciarelor. Cu
toate c\ ini]ial am dorit s\ realiz\m interviurile numai în cele trei penitenciare care
concentreaz\ num\rul cel mai mare al popula]iei de de]inu]i din categoria abuzatorilor, datorit\ ratei foarte ridicate de refuz al celor încarcera]i de a participa la
studiu, am fost nevoi]i s\ interviev\m persoane aflate [i în alte unit\]i de deten]ie.
De asemenea, datorit\ ratei mari de refuz, în unele penitenciare am efectuat chiar
[i [ase interviuri (de exemplu, la penitenciarul Târg[or), în timp ce în altele abia
am reu[it s\ realiz\m un singur interviu. Mai men]ion\m [i faptul c\ majoritatea
subiec]ilor intervieva] nu au recunoscut c\ [i-au abuzat (fizic sau sexual) ori c\ [iau ucis copiii, motiv pentru care informa]iile oferite de ace[tia în cadrul interviurilor au fost coroborate cu datele existente în rechizitoriu.
Responden]ii au fost selecta]i în func]ie de urm\toarele criterii: tipul infrac]iunii s\vâr[ite, sexul respondentului [i forma de organizare a familiei proprii.
Deoarece nu am putut identifica cazuri de femei care [i-au abuzat sexual proprii
copii, am fost nevoi]i s\ select\m exclusiv numai b\rba]i abuzatori.
Prezent\m în cele ce urmeaz\ numai studiile de caz care ni s-au p\rut mai
ilustrative, încercând s\ eviden]iem principalii factori care au determinat sau au
favorizat abuzul sexual respectiv. În acest scop, am reorganizat informa]iile culese
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de investigatori în func]ie de mai multe categorii relevante. Acolo unde informa]iile cu privire la diferite aspecte ale vie]ii minorului respectiv (de exemplu,
contextul [colar, anturajul etc.) au fost insuficiente, nu le-am mai consemnat. Este
de men]ionat, în acest context, [i faptul c\ unele institu]ii în care se aflau minori
abuza]i sau adul]i abuzatori ne-au permis accesul la datele din dosare, altele ne-au
interzis acest acces, motivând c\ asigur\, în acest mod, confiden]ialitatea informa]iilor cu privire la subiec]ii în cauz\. Pentru acest motiv, unele declara]ii ale
victimelor sau abuzatorilor sunt incomplete, în m\sura în care subiec]ii intervieva]i
au preferat s\ r\spund\ numai la unele întreb\ri, au ignorat altele sau au descris
situa]ia de abuz sexual în care au fost implica]i numai dintr-o perspectiv\ subiectiv\, convenabil\ pentru prezervarea stimei de sine. Unii subiec]i, mai ales
abuzatorii, au improvizat chiar istorii fictive în leg\tur\ cu abuzul sexual respectiv,
al]ii au negat categoric actul comis.
O parte dintre interviurile cu victimele a cuprins minore abuzate sexual, alt\
parte a inclus persoane adulte care au fost în timpul copil\riei, victime ale unui act
de abuz sexual [i care au relatat investigatorilor experien]ele cu care s-au confruntat. În ceea ce prive[te interviurile cu abuzatorii, acestea s-au axat exclusiv
asupra p\rin]ilor victimelor abuzate [i care sunt de]inu]i în diferite închisori din
]ar\, fiind condamna]i la pedepse privative de libertate pentru agresiunile sexuale
comise asupra fiicelor lor.
A[a cum a rezultat din interviurile pe care le-am realizat, nu exist\ tipuri
„pure” de abuz, ci forme corelate, în a[a fel încât un act de abuz sexual, de pild\,
a fost precedat sau urmat de mai multe acte de abuz fizic sau emo]ional.
Factori principali cu rol favorizant în comiterea actelor de abuz sexual
În cadrul anchetei calitative pe care am efectuat-o în vara anului 2009, interviurile realizate cu minore*** abuzate sexual de c\tre proprii lor p\rin]i sau alte
rude [i cu abuzatori adul]i au eviden]iat faptul c\ printre factorii principali cu rol
favorizant în comiterea unui act de abuz sexual cei mai frecven]i sunt urm\torii:
Starea material\ precar\ a unor familii
Starea material\ precar\ a unor familii, care determin\, între altele, restrângerea spa]iului locuibil [i, implicit, convie]uirea, în aceea[i camer\ a victimei
[i agresorului (vezi, de pild\, cazul minorei A.M.). Nu putem afirma, îns\, c\
situa]ia material\ nesatisf\c\toare (s\r\cia) ca atare este un factor care determin\
abuzul sexual respectiv ; ea poate fi îns\ un factor favorizant în m\sura în care
absen]a unui spa]iu de locuit corespunz\tor cotribuie la existen]a unei st\ri de
promiscuitate:
***

De[i în România exist\ [i cazuri de b\ie]i minori abuza]i sexual de c\tre p\rin]i sau alte rude, nu
am putut identifica pe teren, în a[ez\mintele Direc]iilor de Protec]ia Copilului, decât cazuri de
fete minore abuzate sexual, într-o propor]ie majoritar\, de c\tre tat\l natural sau vitreg.
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Minora A. M.
(internat\ în Centrul de Plasament “Sf. Maria”, V\lenii de Munte, jude]ul
Prahova):
Date de identificare : În vârst\ de 16 ani [i aflat\ în clasa a VI-a, este originar\
dintr-o localitate rural\ din jude]ul Prahova. Provine dintr-o familie numeroas\,
format\ din 9 membri (cei doi p\rin]i în vârst\ de 42 ani – tat\l [i 38 de ani –
mama, minora, împreun\ cu înc\ patru fra]i, în vârst\ de 2 ani, 14 ani, 18 ani,
respectiv 21 de ani [i dou\ surori în etate de 9 [i 22 de ani). Mama lucreaz\ ca
femeie de serviciu la o firm\, iar tat\l munce[te (rar) pe la vecini cu ziua. Întreaga
familie locuie[te într-o cas\ modest\ format\ din trei camere, f\r\ dependin]e.
Starea material\ a familei este s\rac\, hainele copiilor fiind asigurate prin mila
vecinilor sau rudelor ori de la magazine second hand, iar mâncarea fiind cump\rat\, de cele mai multe ori, de la magazinul s\tesc pe datorie sau din împrumuturile f\cute de mam\:
Climatul familial: Din informa]iile furnizate de c\tre minor\, p\rin]ii se certau
frecvent în condi]iile în care starea material\ a familiei era una precar\, singur\
mama fiind aceea care asigura subzisten]a material\ a familei, iar tat\l fiind
alcoolic. Pe de alt\ parte, minora era maltratat\, adeseori, de c\tre fratele cel mai
mare. Referindu-se la rela]iile cu p\rin]ii, minora apreciaz\ c\ cel mai bine se
în]elegea cu mama, care, de[i nu [i-a manifestat vreodat\ sentimente de afec]iune,
o ajuta atunci când avea diverse probleme [i o sus]inea din punct de vedere
material. În ceea ce prive[te rela]iile cu tat\l, acestea erau destul de reci, mai ales
pentru c\ acesta se îmb\ta frecvent [i provoca scandal în familie, b\tându-[i
partenera [i copiii. Nici unul dintre p\rin]i nu se interesa de situa]ia [colar\ a
minorei sau a fra]ilor [i surorilor ei [i nici nu s-au ocupat vreodat\ de anturajul
acestora sau de modul în care-[i petreceau timpul liber.
Informa]ii privind abuzul sexual: Din relat\rile minorei, rezult\ c\ a fost
abuzat\ sexual de c\tre fratele cel mai mare atunci când ea avea vârsta de 12 ani,
iar el avea 17 ani. Un factor important care a contribuit la comiterea abuzului l-a
constituit faptul c\ minora era obligat\ s\ doarm\ în aceea[i camer\ cu doi dintre
fra]ii s\i, de[i, în repetate rânduri, i-a rugat pe p\rin]ii s\i s\ se mute împreun\ cu
ace[tia din urm\ sau cu surorile ei. Agresarea sexual\ a minorei de c\tre fratele cel
mai mare a continuat, sear\ de sear\, timp de trei ani, minora neavând curajul s\
dezv\luie nim\nui ce i s-a întâmplat, mai ales c\ fratele s\u o amenin]a frecvent s\
nu spun\ nimic. În cele din urm\, nemaiputând suporta ceea ce i se întâmpl\,
minora îns\[i s-a adresat poli]iei. Ulterior, prin intermediul autorit\]ilor de la
Protec]ia Copilului, a fost internat\ în Centrul de Plasament “Sf. Maria”, din
V\lenii de Munte, jude]ul Prahova:
„S-a întâmplat c\ eu dormeam în camer\ cu doi dintre fra]i, cel care are
acum 21 ani [i cel de 18 ani. Într-o noapte fratele mai mare, a venit în patul
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meu, s-a dezbr\cat, s-a urcat peste mine, m-a dezbr\cat [i pe mine [i apoi ma violat. Nu [tiu dac\ fratele de 18 ani auzea ceva sau a [tiut [i se f\cea c\ nu
aude. P\rin]ii mei nu au [tiut niciodat\ nimic.Eu nu am spus niciodat\ nimic.
De fric\. Este posibil ca fratele de 18 ani s\ fi [tiut ceva, dar probabil c\
discutau între ei. {i totul a durat 3 ani, aproape în fiecare sear\. Plângeam
toat\ noaptea, nu mai puteam s\ dorm, visam urât. Dar mi-era fric\ de el
(subl. ns.: de agresor) pentru c\ m\ amenin]a c\ m\ va bate [i m\ va omorî.
Nu am povestit nim\nui ce mi s-a întâmplat. Îmi era ru[ine [i fric\. La un
moment dat m-am s\turat, mi-am luat inima în din]i [i am fugit de acas\. Am
fost la Poli]ie [i am povestit totul. Pentru c\ era seara târziu, Poli]ia nu a putut
face nimic la ora aceea, m-au dus înapoi acas\ [i au povestit totul p\rin]ilor
mei. În noaptea aceea am dormit, pentru prima dat\ cu p\rin]ii mei. Ce m-a
sup\rat cel mai tare este faptul c\ ei nu l-au certat pe fratele meu pentru ce a
f\cut, l-au întrebat doar dac\ este adev\rat [i atât. A doua zi au venit cei de la
Protec]ia Copilului [i m-au adus aici la Centru. Au urmat procese prin tribunale, m-am judecat cu fratele meu, am fost [i la medic [i s-a v\zut c\ am fost
violat\. Trebuia s\ fac\ pu[c\rie, dar l-am iertat pentru c\ este totu[i fratele
meu, dar nu mai vreau s\-l v\d niciodat\”.
Absen]a partenerei din c\min
Absen]a partenerei din c\min (prin deces, divor], abandon familial sau plecare
la munc\, în str\in\tate), care transform\ pe una dintre fiicele tat\lui agresor întrun gen de „so]ie surogat” (vezi, de exemplu, cazul minorei A. D. [i cel al abuzatorului adult T.D.):
Minora A. D.
(internat\ în Complexul de apartamente « Floare de col] » din Boto[ani)
Date de identificare: Domicilat\ în mediul rural, minora are vârsta de 15 ani [i
este în clasa a IX-a de liceu. Apar]ine unei familii formate din 5 persoane: tata
(muncitor calificat [i agricultor, dar prestator de munci ocazionale, alcoolic [i cu
antecedente penale), mama (f\r\ o ocupa]ie stabil\, plecat\ la munc\ în Italia f\r\
[tirea so]ului), minora [i înc\ un frate în vârst\ de 10 ani [i o sor\ în etate de 8 ani,
ambii locuind împreun\ cu minora în Apartamentul de Tip Familial. Din punct de
vedere material, familia avea resurse limitate, fiind nevoit\ s\ cumpere alimente
pe datorie.
Climatul familial: Conform cu declara]iile minorei, p\rin]ii aveau, în mod
frecvent, conflicte între ei, cea mai mare parte dintre ele fiind generate de tat\,
care, aflat sub influen]a alcoolului, î[i maltrata so]ia [i, uneori, copiii. Ambii
p\rin]i [i-au l\sat, cu rare excep]ii, în majoritatea timpului, copiii s\ se descurce
singuri. Astfel, tata era în majoritate ocupat cu activit\]ile profesionale, iar mama
a plecat, f\r\ a-[i în[tiin]a so]ul, la munc\ în Italia. De aceea, cea mai mare din
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treburile gospod\riei au trebuit s\ fie f\cute de minor\, care a trebuit s\ mai aib\
[i grija fra]ilor s\i mai mici care sunt, [i ei, interna]i în acela[i Apartament de Tip
Familial. Cel mai mare defect al tat\lui s\u – apreciaz\ minora – este faptul c\ bea
prea mult, iar atunci când o face, provoac\ conflicte. Totu[i, tat\l s\u î[i iube[te
copiii [i este – a[a cum subliniaz\ ea – „bun la suflet”. Mama, în schimb, s-a
preocupat mult mai mult, înainte de a pleca în Italia, de minor\ [i de fra]ii ei, fiind,
de asemenea, o persoan\ „bun\” la suflet. În compara]ie cu alte familii – consider\
minora, familia ei era caracterizat\ de multiple conflicte [i certuri între p\rin]i,
mai ales din cauz\ c\ tat\l venea beat acas\ [i provoca scandal.
Informa]ii cu privire la abuzul sexual comis asupra minore: Din pu]inele date
ob]inute de la minor\, în condi]iile în care nu ni s-a permis accesul la dosar, am
în]eles c\, dup\ plecarea mamei în Italia, tat\l a început s\-[i h\r]uiasc\ sexual
fiica, întâi mângând-o [i punându-i mâna pe diferite zone erogene ale corpului,
apoi între]inând rela]ii sexuale cu ea de mai multe ori. Din declara]ia rezult\
implicit c\ tat\l s\u a utilizat-o ca un gen de „substitut func]ional” al mamei:
Investigatorul – Tu [tii de ce ai fost internat\ aici? Minora: P\i din cauz\
c\ tata a început s\ se dea la mine [i pentru c\ nu mai avea cine s\ se ocupe
de noi. Aici sunt [i fratele [i sora mea. I. – {i ce ]i-a f\cut tat\l t\u? M. – Dup\
ce a plecat mama în Italia, tata a început s\ strice prin cas\, [i îmi punea mâna
la sâni, îmi punea mâna în diferite zione, îi spuneam s\ m\ lase în pace, dar el
îmi zicea s\ tac din gur\ c\ nu-mi face nimic r\u, fra]iii erau [i ei în aceea[i
camer\, dar nu ziceau nimic, le era fric\ de el... dac\ m\ prindea m\ b\tea dar
eu fugeam de el...I. – [i ce a mai f\cut tat\l t\u? Poveste[te-mi pe larg ce s-a
întâmplat. M. ......( plânge). Eu fugeam de el, m\ pupa, spunea c\ sunt curv\
ca maic\-mea, m\ prindea de gât [i m\ pupa, îmi spunea s\ nu ]ip, eu strigam
s\ m\ lase în pace, dar el zicea c\ nu-mi face nimic r\u, s\ nu ]ip, ... m\
mângâia peste tot, noaptea venea lâng\ mine s\ doarm\, se punea deasupra
mea, [i se mi[ca.... [i-i curgea ceva din chilo]i, eu încercam s\ fug ziua dar tot
m\ prindea...
Abuzatorul adult T. D.
(de]inut în Penitenciarul din Boto[ani)
Date de identificare: În vârst\ de 39 de ani, T. D. este absolvent a 10 clase [i
al [colii profesionale, lucrând pe diverse [antiere în calitate de muncitor calificat
(specializat în prelucrarea prin a[chiere). Este c\s\torit [i are patru copii (doi
b\ie]i [i dou\ fete) având vârsta cuprins\ între 9 [i 15 ani. Se afl\ în arest preventiv,
fiind acuzat de viol [i incest, acte comise asupra fiicei sale în vârst\ de 11 ani.
Înainte de a fi închis domicilia în mediul rural. Consider\ c\ a fost condamnat pe
nedrept, acuza]iile care i s-au adus fiind „inventate” de so]ia sa care voia s\
g\seasc\ motive de divor].
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Familia proprie: Subiectul este c\s\torit [i are 4 copii cu vârste cuprinse între
9 [i 15 ani. Situa]ia material\ a familie este suficient de bun\, mai ales c\ so]ia sa,
aflat\ la munc\ în Italia, mai trimitea bani familiei. Declar\ c\ a fost mai sever cu
copiii (f\r\ s\i maltrateze îns\ fizic) în ceea ce prive[te [coala [i igiena personal\,
pentru a-i înv\]a s\ fie disciplina]i [i politico[i [i c\ s-a ocupat numai el (nu [i
so]ia) de educa]ia copiilor. Subliniaz\, de asemenea, c\, în timp ce se afla la
serviciu, o parte dintre copii r\mâneau în grija fiicei celei mai mari, deoarece
mama lor se afla la munc\ în Italia. Din spusele lui rezult\ c\, dup\ condamnarea
sa, copii au fost încredin]a]i unei rude mai îndep\rtate („cumnatul cumnatei”
sale!), iar ulterior au fost interna]i într-un centru de plasament.
Informa]ii cu privire la abuzul sexual comis de subiect: Întrebat de investigator
asupra motivelor condamn\rii [i încarcer\rii sale, subiectul (care nu are antecedente penale) nu recunoa[te faptele comise, incrimind-o, pentru situa]ia în
care se g\se[te în prezent, pe so]ie, care a urm\rit s\ se „r\zbune”:
Investigatorul – Ai mai fost vreodat\ la închisoare? Subiectul – Nu. I. Po]i
s\-mi spui motivul pentru care te afli aici? S. – Asta e f\c\tura lui nevast\mea, dar ies eu de aici, c\ nu stau pentru totdeauna...I. Totu[i ai fost condamnat. Pentru ce fapt\? S. – Ei spun c\ am f\cut sex cu feti]a. I. Care din ele?
S. – Cea care are acum 13 ani? I. – {i e adev\rat asta? S. – E o minciun\ dea lui nevasta-mea ca s\ se r\zbune pe mine.
În mod real – a[a cum rezult\ din m\rturiile depuse la dosar -, în perioada iunie
2006-august 2008, subiectul a între]inut, în repetate rânduri, raporturi sexuale cu
fiica sa (în etate de 11 ani), împotriva voin]ei acesteia, profitând de faptul c\ nu
avea posibilitatea s\ se apere. A men]ionat c\ nu avea discern\mânt la momentul
faptei [i c\ era sub influen]a b\uturilor alcoolice. În perioada s\vâr[irii faptei so]ia
era la munc\ în Italia. În vara anului 2006, mama victimei a plecat la munc\ în
Italia, iar partea v\t\mat\, împreun\ cu cei 3 fra]i ai s\i, a r\mas în grija tat\lui. La
scurt timp dup\ plecarea mamei, victima a fost violat\ de tat\l s\u, fratele ei a
declarat c\ în vara lui 2006, nu re]ine data precis\, în timp ce intra în cas\, la-a
surprins pe tat\l s\u încheindu-se la pantaloni, stând la marginea patului. Tot
acolo se afla [i victima, care era în chilo]i, pe pat, iar martorul a observat c\ era
ro[ie la fa]\ [i plângea motiv pentru care a ie[it repede din cas\, f\r\ a fi observat
de cei doi. În jurul prânzului, tat\l i-a cerut fetei s\ intre în cas\ [i s\ se dezbrace
de pantaloni [i de chilo]i. A refuzat îns\ el a amenin]at-o c\ o va bate. I-a spus s\
se întoarc\ cu spatele la el, «a introdus ceva în fundule]ul ei» a declarat victima,
[i asta s-a întâmplat de mai multe ori. De fiecare dat\ avea raporturi anale în timp
ce îi trimitea de acas\ pe cei trei copiii [i r\mânea singur cu victima. Ancheta
social\ a eviden]iat comportamentul agresiv al tat\lui fa]\ de to]i copiii, astfel
când era în stare de ebrietate îi b\tea, copiii fugind de nenum\rate ori la o m\tu[\
din sat. Victima a manifestat o fric\ nefireasc\ fa]\ de tat\, anxietate [i un com31
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portament de evitare. Victima i-a spus ceea ce i se întâmpl\ fratelui mai mare când
erau o dat\ departe de cas\, [i acesta a vorbit la telefon cu mama în Italia [i a spus
c\ tat\l lor o violeaz\ pe sora lor. La început inculpatul a recunoscut fapta dar dup\
expertiza medico-legal\ nu a ar\tat leziuni vaginale la victim\, a negat fapta,
spunând c\ nu sunt probe împotriva lui.
Existen]a unui tat\ vitreg în c\min
Existen]a unui tat\ vitreg în c\min, care manifest\ sentimente incestuoase fa]\
de fiica n\scut\ dintr-o rela]ie anterioar\ a mamei (vezi cazul minorei R.M. [i cel
al abuzatorului adult O. S.):
Minora R. M.
(internat\ în Centrul de Servicii Sociale „Sf. Maria”, Bucure[ti)
Date de identificare: În vârst\ de 17 ani [i aflat\ în clasa a X-a, minora este
n\scut\ în Bucure[ti. Tat\l este necunoscut, mama, în vârst\ de 32 de ani, muncitoare, s-a c\s\torit cu un alt b\rbat (taximetrist, în etate de 35 de ani, având o fat\
din prima c\s\torie), dar minora a fost crescut\, pân\ la vârsta de 4 ani, de c\tre
bunic\. Dup\ moartea bunicii, întreaga familie s-a mutat în mediul rural, în
Dragomire[ti, unde s-a n\scut mama minorei. Minora este internat\ în Centrul de
Servicii Sociale „Sf. Maria” din anul 2006. Din spusele acesteia, exceptând unele
situa]ii în care familia s-a confruntat cu lipsa resurselor, starea material\ a familiei
era una modest\, dar satisf\c\toare. De[i locun]a de la ]ar\ beneficiaz\ de condi]ii
adecvate, totu[i nu are decât dou\ camere, din care într-una locuiau m\tu[a tat\lui
vitreg împreun\ cu so]ia, iar în alta locuia minora împreun\ cu mama [i tat\l
vitreg:
Climatul familial: Conform cu propriile declara]ii, din care cele privind decizia
ei de a se interna în Centrul de Servicii Sociale sunt foarte pu]in credibile, minora
a avut parte, înainte de internare, de o atmosfer\ familial\ adecvat\, atât mama,
cât [i tat\l vitreg implicându-se în educa]ia [i instruc]ia ei [colar\ [i f\r\ ca în
familie s\ existe conflicte între membri. Totu[i, minora apreciaz\ c\, în cadrul
familiei, nu se sim]ea suficient de ocrotit\ [i protejat\, mai ales c\ p\rin]ii, muta]i
de la ora[ la sat, erau ocupa]i mai mult cu munca [i nu aveau timpul necesar pentru
a-i controla, de exemplu, grupul de prieteni:
Informa]ii cu privire la abuzul sexual: Conform afirma]iilor psihologul centrului, minora fost abuzat\ sexual de tat\l vitreg. În cadrul interviului îns\, nu a
recunoscut acest fapt [i a inventat o poveste potrivit c\reia a plecat de acas\ pentru
c\ nu s-a mai în]eles cu mama din cauza c\ aceasta se împotrivea rela]iei pe care
minora o avea cu prietenul ei [i, de aceea, s-a adresat personal Centrului pentru a
fi internat\:
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I. – [i aici la Centru cum ai ajuns? M. – Aveam un prieten [i mama nu prea
a fost de acord cu el, am avut ni[te discu]ii cu mama [i am decis c\ e mai bine
s\ vin aici. I. – P\i puteai tu s\ iei decizia asta? M. – Da, am avut ni[te discu]ii
cu ea, ne-am cam certat [i am ajuns la concluzia c\ e mai bine. Ea a fost de
acord [i... I. – P\i [i cum ai aflat tu de Centrul \sta? M. – Am vorbit cu o
prieten\ de-a lu’ mama [i ne-a dat un num\r de telefon de la, nu mai [tiu din
ce sector. Tot de la sectorul 1, dar era... se ocupa cu altceva [i de acolo m-au
trimis în Direc]ie [i din Direc]ie am venit aici, m-au adus aici. I. – Dar de ce
nu-l accepta mama pe prietenul t\u? M. – C\ zicea c\ sunt prea mic\,... de
astea. I. – De cât timp e[ti tu aici, la Centru? M. – De trei ani.
Este posibil îns\ ca o parte din declara]ia ei – aceea care se refer\ la prietenul
ei -, s\ fie adev\rat\, de[i, a[a cum se poate observa din derularea discu]iei dintre
investigator [i minor\, aceasta evit\, în mod constant, s\ se refere la abuzarea ei
sexual\ de c\tre tat\l vitreg. Apare neclar, în acest sens, dac\ minora s-a opus sau,
dimpotriv\, a acceptat s\ între]in\ raporturi sexuale cu partenerul mamei. Aceasta
nu exclude îns\ situa]ia ei de victim\ a unui abuz sexual datorit\ vârstei [i,
implicit, a lipsei ei de discern\mânt:
M. - Singura problem\ pe care am avut-o cu ei (subl. ns.: cu p\rin]ii), v-am
spus deja, a fost, prietenul meu care au considerat ei c\ nu... I. – De cât timp
îl [tiai pe prietenul t\u? M. – P\i îl [tiu de cinci ani [i de patru ani suntem
împreun\. I. – [i n-ai încercat s\-i convingi s\ îl accepte? M. – Ba da, da’ n-au
vrut s\ în]eleag\. I. – [i le-ai zis c\ dac\ nu-l accept\ pleci? M.. – Da, da! I. –
[i ei ce-au zis? Pleac\? M. – Nu, au considerat, au zis c\ ei [i-au f\cut datoria
s\-mi spun\ ce e bine s\ fac [i ce nu, dac\ nu... M-au pedepsit, au încercat s\
m\ opreasc\, dar eu n-am vrut s\ ascult [i... I. – Cum te pedepseau? M. – S\
nu ies afar\, îmi luase ni[te cercei din aur ... o pereche de cercei [i un inel.
Inelul eu l-am b\gat la amanet [i ei când au v\zut mi-au luat cerceii. În ultimul
timp nu prea m\ mai duceam la [coal\, am avut câteva absen]e, \\, dac\ ei nu
m\ l\sau, eu m\ întâlneam pe ascuns cu el [i nu m\ duceam la [coal\... [i au
zis c\ decât s\ te ]in cu for]a lâng\ mine mai bine.... nu pot s\ te ]in legat\...
faci cum consideri tu. I. – [i prietenul vine s\ te vad\ aici? M. – Nu, venea la
început, dar acum m\ duc eu în weekend la el acas\. El munce[te de diminea]a
pân\ seara [i n-are timp s\... Din p\cate ne vedem decât în weekend. I. – El cu
ce se ocup\? M. – Alpinist. I. – [i p\rin]ii lui [tiu de rela]ie? M. – Da, p\i m\
duc la el acas\! El st\ cu p\rin]ii [i cu sora lui.
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Abuzatorul adult O. S.
(de]inut în Penitenciarul din Ia[i)
Date de identificare: O. S. are 35 de ani, este absolvent a 10 clase [i al [colii
profesionale, fiind calificat ca mecanic auto, dar lucrând în calitate de [ofer.
Locuie[te în mediul urban, [i este, în prezent, divor]at. A fost condamnat [i se afl\
în închisoare pentru un viol cu perversiuni s\vâr[it asupra fiicei sale vitrege
Familia personal\: O. S. a fost c\s\torit de dou\ ori, având de la prima so]ie o
fat\ (în vârst\ de 10 ani), iar de la cea a doua al]i doi copii (un b\iat de 14 ani [i
o fat\ de 13 ani). Mai are, de asemenea, un b\iat (în etate de 4 ani) rezultat dintro rela]ie extraconjugal\. Cea de a doua so]ie a mai avut o fiic\ rezultat\ dintr-o
c\s\torie anterioar\. Declar\ c\ î[i iube[te copiii, pe care nu [i-a maltratat niciodat\,
[i s-a purtat în mod corespunz\tor cu ei, de[i so]ia (so]iile) s-a (s-au) ocupat, cu
prec\dere, de ei. Din punct de vedere material, situa]ia familei a fost mai mult
decât satisf\c\toare.
Abuzul sexual comis de subiect: O. S. are antecedente penale, fiind condamnat,
ini]ial, pentru în[el\ciune. Nu recunoa[te îns\ c\ a s\vâr[it aceast\ fapt\. dup\ cum
nu recunoa[te nici fapta pentru care a fost condamnat [i încarcerat în prezent:
Investigatorul – Ai mai fost în închisoare decât acum? S. – Da, am mai fost
o dat\, m-au condamnat pentru în[el\ciune, dar s\ [ti]i c\ n-am avut nici o
vin\, altul a dat vina pe mine. Am fost închis nevinovat. I. – Dar de ce e[ti aici
acum ? S. - P\i m-au condamnat pentru viol pentru c\ a[ fi profitat de fiica
nevesti-mii de a doua. Dar nu e adev\rat deloc. Nevasta mi-a f\cut asta, m-a
turnat la autorit\]i. S-a r\zbunat pe mine pentru c\ aveam o rela]ie cu alt\
femeie care mi-a f\cut un copil. I. – Deci nu te consideri vinovat pentru fapta
pentru care ai ajuns aici. S. Nu. Nu sunt vinovat.
În realitate, conform cu dosarul de penitenciar, subiectul, în repetate rânduri, a
între]inut rela]ii sexuale orale si anale cu fiica sa vitreg\. De asemenea, a s\vâr[it
acte cu caracter obscen în prezen]a victimei, punând-o s\-i mângâie organele
genitale [i introducându-i degetul în vagin. Nu î[i aminte[te sau nu [tie dac\ au
mai existat alte cazuri de abuz sexual comis în familia lui.
Alcoolismul tat\lui sau consumul excesiv de alcool
Alcoolismul tat\lui sau consumul excesiv de alcool de c\tre acesta, asociat cu
diver[i al]i factori, precum influen]a anturajului, abandonul familiei de c\tre
mam\, imoralitatea acesteia sau plecarea ei la munc\ în str\in\tate. Unele din
aceste ultime situa]ii implic\ dezinteresul total fa]\ de fiic\, devenit\ victim\ a
abuzului sexual comis de o alt\ rud\ apropiat\, altele implic\, pur [i simplu,
pierderea controlului de sine [i excita]ia sexual\ a agresorului (vezi, de exemplu,
cazul abuzatorilor adul]i M. C. [i C. B.):
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Abuzatorul adult M. C.
(de]inut în Închisoarea din Ploie[ti)
Date de identificare: Subiectul, de loc din mediul rural, are 52 de ani, având
absolvite zece clase de liceu plus dou\ de [coal\ profesional\ [i fiind de meserie
dulgher. Este c\s\torit [i are doi b\ie]i, în vârst\ de 31, respectiv 25 de ani, [i o fat\
în vârst\ de 19 ani. De[i i-a pl\cut [coala [i, precum spune, a avut rezultate bune,
bunicul dinspre mam\ l-a obligat, în mai multe rânduri, s\ se ocupe de treburile
gospod\riei [i nu de înv\]\tur\. În ceea ce prive[te ocupa]iile pe care le-a avut
acestea au fost cele de muncitor calificat (l\c\tu[), minier [i, ulterior, tâmplar
(dulgher). Declar\ c\ a avut rela]ii bune cu colegii, îns\ prieteni nu prea a avut.
Familia personal\: M. C. este c\s\torit de circa 35 de ani, având trei copii (doi
b\ie]i [i o fat\). Ambii b\ie]i au suferit diverse accidente [i se descurc\ cum pot,
iar fata este c\s\torit\ cu doi copii, având propria gospod\rie. De copiii s\i s-a
ocupat cu prec\dere, mama adoptiv\ a subiectului, acesta declarând c\ el s-a
implicat, mai cu seam\, în formarea lor profesional\. Din punct de vedere material
– a[a cum subliniaz\ - familia nu s-a confruntat cu probleme, având, între altele,
o cas\ de locuit corespunz\toare.
Informa]ii despre abuzul sexual comis de subiect: Din relat\rile, destul de
sumare, ale subiectului, rezult\ c\ acesta [i-a violat fiica, care, în momentul
comiterii faptei, avea vârsta de 16 ani. Violul a avut loc, o singur\ dat\, în absen]a
so]iei, care era plecat\ din localitate pentru ni[te analize medicale. Încercând s\ se
dezvinov\]easc\, M. C. consider\ c\ de vin\ a fost consumul de alcool excesiv.
Declar\ investigatorului c\ regret\ faptele comise [i c\ îi este ru[ine fa]\ de fiica
sa:
Investigatorul - Po]i s\-mi spui de ce te afli aici? Subiectul - Sunt condamnat pentru viol cu fata mea. I. - Câ]i ani avea fata atunci când s-au
întâmplat faptele? S. – 16 ani. I. – Spune-mi cum s-a întâmplat? S. - Consumasem 2,5 litri de lichior, am fost diminea]\ la coas\ cu b\iatul mai mare [i
cu alt b\iat. Dup\ coas\ b\ie]ii au plecat la gârl\ la baie. Eu am venit acas\,
so]ia era plecat\ la Ploie[ti s\ fac\ analize. Fata era acas\ [i avea în grij\ un
copil de 2 ani....în rest nu-mi mai aduc aminte nimic.. Doar c\ maic\-sa d\dea
în mine [i m\ spurca... Eu nu [tiu nimic ce s-a întâmplat. Am mai stat un an
acas\ pân\ m-a luat poli]ia, dar n-am vorbit deloc cu fata. Cu maic\-sa, da.
La proces nu m-au l\sat s\ vorbesc. Asta-i tot ce [tiu. Nu m\ viziteaz\ nimeni.
I. De câte ori s-au întâmplat lucrurile? S. O singura dat\. I. - Ai mai f\cut
vreodat\ închisoare? S. - Nu. I. - Te consideri vinovat pentru fapta comis\? S.
- Nu [tiu... eram beat... Dar am gre[it, mi-e ru[ine de fata mea. I. - Cuno[ti [i
alte cazuri de abuz sexual comise de p\rin]i sau alte rude asupra unor minori
din familie? S. - Auzisem de a[a ceva, dar la noi în sat nu s-a mai întâmplat.....
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Tendin]a unor ta]i excesiv de autoritari de a-[i domina [i controla sever fiicele
Tendin]a unor ta]i excesiv de autoritari de a-[i domina [i controla sever fiicele,
inclusiv prin intermediul abuzului fizic, emo]ional [i celui sexual (vezi, de exemplu, cazul abuzatorului D. M.):
Abuzatorul adult D. M.
(de]inut în Închisoarea din Miercurea Ciuc)
Date de identificare: În vârst\ de 49 de ani, D. M. este din mediul rural, are 10
clase absolvite [i, înainte de a fi închis, a fost muncitor calificat. Declar\ c\ a
renun]at s\ mai mearg\ la [coal\ deoarece avea nevoie de bani. A lucrat în calitate
de sudor [i de miner, meserii pe care nu le-a practicat din pl\cere, ci cu scopul de
a avea un venit sigur. Are antecedente penale, fiind anterior condamnat la un an [i
dou\ luni pentru dezertare. În prezent este condamnat la o pedeaps\ de 13 ani
închisoare pentru viol [i incest, fapte comise asupra fiicelor sale din prima c\s\torie.
Familia personal\: D. M. a fost de dou\ ori c\s\torit, cu prima so]ie, în prezent
decedat\, având dou\ fete, în vârst\ de 25, respectiv 24 de ani. S-a rec\s\torit, a[a
cum spune el, cu o femeie cu 15 ani mai tân\r\ decât el, cu care are un b\iat în
vârst\ de 14 ani. Cea de a doua so]ie a divor]at de el, continuând îns\ s\ locuiasc\
în aceea[i cas\ cu el [i cu cei trei copii.
Abuzul sexual comis de subiect: D. M. are antecedente penale, anterior mai
având o condamnare de un an [i dou\ luni pentru pentru dezertare din armat\. În
luna decembrie 2002, fiica sa, pe atunci în vârst\ de 17 ani, a f\cut plângere
împotriva tat\lui ei, pentru c\ începând cu anul 2001, în mod repetat, prin violen]\
[i amenin]\ri, a între]inut raporturi sexuale cu ea. De asemenea, subiectul a mai
avut o tentativ\ de viol [i asupra fiicei cele mai mici. În pofida eviden]ei, D. M. nu
a recunoscut [i nu recunoa[te c\ a comis asemenea fapte. Recunoa[te doar c\ a fost
doar un tat\ „iubitor [i gelos” pe fiicele sale:
Investigatorul – Ai mai comis [i alte fapte penale? S. - Da, am fost dezertor
în armat\. I. - [i pentru ce e[ti condamnat în prezent? Subiectul – Pentru viol.
I. - De ce ai comis fapta? S. - Totul este în[el\ciune, nu e adev\rat nimic. To]i
au min]it în cazul meu. I. Po]i s\-mi spui cum s-a întâmplat? S. –So]ia mea a
divor]at de mine [i a continuat s\ locuiasc\ în aceea[i cas\ cu mine. Iar eu m\
ocupam mai mult ca ea de fetele mele [i ea a spus c\ le-am violat. Dar nu e
nimic adev\rat. A spus c\ le s\rutam pe sâni, dar nu e adev\rat, era doar un
gest p\rintesc. Li s-a p\rut c\ eu..., eram doar dr\g\stos [i poate pu]in gelos
cu fetele mele. I. – Deci nu te sim]i deloc vinovat pentru fapta comis\ ? S. –
Nu, deloc, eu nu sunt vinovat. Totul e o minciun\. Am stat aici degeaba,
nevinovat. I. - ]i se pare c\ pedeapsa e meritat\? S. - Nu, pentru c\ nu sunt
vinovat.
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A[a cum rezult\ îns\ din datele existente la dosar, în anul 2001, când fiica sa
cea mare avea 17 ani, sub amenin]area cu moartea, a violat-o, pentru ca, la sfâr[itul
anului 2002, s\ repete fapta. În acela[i an, a încercat s\ între]in\ rela]ii sexuale [i
cu cealalt\ fiic\ a sa, în vârst\ de 16 ani, dar nu a reu[it pentru c\ aceasta l-a lovit
cu o can\ în cap. La proces, cele dou\ fiice au spus c\ le dezbr\ca în mod frecvent,
pentru ca s\ le controleze dac\ mai sunt virgine. În depozi]ia sa, so]ia sa a afirmat
c\ D. M. avea un comportament nefiresc, s\rutându-[i [i mângâindu-[i fetele pe
sâni [i pe fese.

Caracteristicile principale ale victimelor agresiunilor sexuale
De[i cazurile selectate de noi au un caracter distinct, în sensul c\ istoriile de
via]\ ale victimelor au tr\s\turi particulare, acestea din urm\ reproduc, totu[i, în
suficient\ m\sur\ caracteristicile generale ale tuturor victimelor abuzate sexual în
familie. Astfel, în marea lor majoritate, victimele investigate de noi provin (conform cu propriile lor declara]ii) din familii în care:
- tat\l (natural sau vitreg) era alcoolic sau consuma în mod excesiv b\uturi
alcoolice (în 6 din cele [apte cazuri studiate);
- tat\l, de asemenea, î[i abuza fizic [i emo]ional partenera [i copiii, inclusiv
fiica devenit\ ulterior victim\ a abuzului sexual (în 6 din cele [apte cazuri
evaluate);
- minora, victim\ a abuzului sexual, a fost, în egal\ m\sur\, o victim\ a
abuzului fizic [i emo]ional (în 6 din [apte cazuri);
- victima dormea în aceea[i camer\ cu agresorul (în 4 din [apte cazuri);
- mama natural\ a victimei era decedat\, divor]at\ de so], [i-a abandonat
familia sau era plecat\ la munc\ în str\in\tate, fiica abuzat\ r\mânând în
îngrijirea tat\lui (în 4 din totalul de [apte cazuri);
- tat\l victimei era necunoscut sau vitreg (în dou\ din cele [apte cazuri
studiate);
- p\rin]ii nu au fost în stare s\ asigure victimei un regim adecvat de via]\ [i
o educa]ie corespunz\toare, fiind indiferen]i fa]\ de situa]ia ei [colar\ sau
fa]\ de anturaj (în 6 din cele [apte cazuri);
- victima abuzului sexual nu s-a sim]it deloc ocrotit\ sau protejat\ de c\tre
p\rin]i, având sentimentul c\ a fost abandonat\ sau nedorit\ (fapt constatat
în toate cele [apte cazuri investigate). În plus, în 3 dintre cazuri, minora
respectiv\ s-a sim]it cu prec\dere, frustrat\ de absen]a mamei din c\min.
Men]ion\m, în acela[i timp, faptul c\ vârsta la care victimele au fost, pentru
prima dat\, abuzate sexual este cuprins\ între 7 [i 14 ani, iar cea mai mare parte
dintre ele provin din mediul urban.

37

REVISTA DE CERCETARE {I INTERVEN}IE SOCIAL| - VOLUMUL 28/2009

Tr\s\turi generale ale agresorilor
Cu toate c\ opt cazuri de abuzatori sexuali selectate în cadrul anchetei calitative
sunt prea pu]ine pentru a permite generaliz\ri în ceea ce prive[te datele de identificare [i caracteristicile de ansamblu ale tuturor agresorilor, ele ofer\, totu[i, o
schi]are relativ sintetic\ a acestor caracteristici. Astfel, în cazurile intervievate de
noi, abuzatorii (conform cu propriile lor istorii sau în concordan]\ cu datele din
dosar):
- aveau, în momentul comiterii abuzului sexual, vârste cuprinse între 19-46
de ani, iar victimele lor erau minore având vârste între 2,5 ani [i 17 ani;
- în [ase din cele opt cazuri, victimele erau fiicele (inclusiv vitrege) ale
abuzatorilor, iar în dou\ cazuri erau nepoatele acestora;
- în [ase cazuri din opt, agresorii consumaser\, în mod excesiv, alcool,
înainte de comiterea abuzului;
- în patru cazuri din opt, ei aveau antecedente penale;
- în cinci cazuri din opt, abuzatorii locuiau, înainte de a fi condamna]i [i
încarcera]i, în mediul rural, iar în trei cazuri locuiau în mediul urban;
- în cinci cazuri din opt, abuzatorii aveau, în familiile lor personale o situa]ie
material\ satisf\c\toare, în dou\ cazuri aveau o situa]ie bun\, doar într-un
singur caz având o stare material\ nesatisf\c\toare;
- în cinci cazuri din opt, agresorii aveau ocupa]ia de muncitor calificat, iar în
trei cazuri erau persoane f\r\ o ocupa]ie stabil\;
- în timp ce trei abuzatori au recunoscut fapta comis\, motivând-o prin
consumul excesiv de alcool, influen]a anturajului sau existen]a tulbur\rilor
psihice, cinci dintre ei au refuzat s\ o recunoasc\, invocând diver[i factori
printre care, r\zbunarea so]iei, a fiicei, existen]a unor martori fal[i etc.
Este de men]ionat [i faptul c\, în [apte cazuri din opt, abuzatorii aveau o
imagine pozitiv\ despre sine, apreciind c\ posed\ calit\]i precum: h\rnicia, calmul,
generozitatea, sociabilitatea [.a. Cinci dintre ei au men]ionat faptul c\ momentele
cele mai fericite din via]a lor au fost acelea legate de c\s\toria, na[terea copilului
(copiilor) sau angajarea în activitatea profesional\. De asemenea, [ase dintre ei au
eviden]iat faptul c\ momentul cel mai nefericit din via]a lor a fost acela care a
coincis cu condamnarea [i deten]ia lor. În mod complementar, [ase dintre ei au
subliniat c\ lucrul care conteaz\ cel mai mult pentru ei este libertatea [i familia
(copilul/copiii).
În ceea ce prive[te, familiile de origine ale agresorilor:
- în [ase cazuri din opt, abuzatorii proveneau din familii care s-au confruntat
cu evenimente negative precum decesul tat\lui (inclusiv sinuciderea acestuia), deten]ia acestuia, încredin]area copiilor de c\tre tat\ unor rude, divor]ul acestuia de so]ie etc.;
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- în cinci cazuri din opt, tat\l era alcoolic sau consumator excesiv de b\uturi
alcoolice, iar în dou\ cazuri tat\l avea antecedente penale;
- în [apte cazuri din opt, p\rin]ii nu s-au preocupat de educa]ia sau situa]ia
[colar\ a copilului devenit abuzator la vârsta adult\;
- în patru cazuri din opt, abuzatorii de mai târziu au fost neglija]i [i abuza]i
fizic [i/sau emo]ional de c\tre proprii lor p\rin]i.

Constat\ri rezultate din convorbirile realizate cu reprezentan]ii diferitelor
institu]ii implicate în activitatea de protec]ie a copilului abuzat
Aprecieri cu privire la factorii principali care determin\ sau favorizeaz\
abuzurile sexuale
Printre factorii aprecia]i de reprezentan]ii institu]iilor de asisten]\ [i protec]ie a
copiilor abuza]i ca având un rol principal în comiterea actelor de abuz pot fi
men]iona]i urm\torii: dezorganizarea familiei, nivelul redus de [colarizare [i
calificare (inclusiv slabul nivel educa]ional) al abuzatorilor, consumul excesiv de
alcool (uneori chiar de droguri), diferite tulbur\ri sau boli psihice (traume din
cursul copil\riei), anumite mentalit\]i preluate din familia de origine etc. (Vezi
Caseta 1).
CASETA 1
Intervievatorul: Care sunt factorii care, în opinia dvs, îi determin\ pe unii
indivizi s\ comit\ acte de abuz asupra propriilor copii? Considera]i c\ exist\
factori specifici fiec\rui tip de abuz (fizic, sexual, emo]ional, neglijare) sau
acela[i ansamblu de factori explic\ toate tipurile de abuz?
(1) Asistent social S. C. (Direc]ia de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia copilului,
Boto[ani): Acela[i ansamblu de factori explic\ toate tipurile de abuz: consum
excesiv de alcool, familii dezorganizate, nivel redus de [colarizare, mentalitate
[i idei preconcepute (b\taia e rupt\ din rai), probleme legate de s\n\tatea
mental\, s\r\cie, violen]\ domestic\, ata[ament instabil;
(2) M. F. M. (asistent social principal, Complexul de Servicii Comunitare
destinate Protec]iei Copilului, Boto[ani): Ca factori favorizan]i a[ men]iona
caren]ele afective, factori educa]ionali, factori socio-economici, „tradi]ii” ale
românilor, modelul educa]ional parental. Exist\ [i factori specifici de exemplu:
modelul educa]ional de familie care influen]eaz\ comportamentul ulterior, a[a
se explic\ c\ marea parte a abuzatorilor au fost abuza]i în copil\rie;
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(3) M.S. (Asistent social Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia
Copilului, Ploie[ti): Cauzele abuzului fizic, sexual [i emo]ional sunt diverse,
produse de o serie de factori ce determin\ comportamentul oripilant al abuzatorilor. Câ]iva dintre ace[ti factori sunt: (a) imaturitatea p\rin]ilor care nu
în]eleg nevoile propriilor copii; (b) preten]iile exagerate (s\ ceri copilului mai
mult decât poate); (c) stresul – cauzat de problemele financiare, frustr\rile
zilnice, teama de responsabilit\]i; (d) izolarea – f\r\ un sprijin din partea
rudelor, prietenilor, autorit\]ilor, p\rin]ii se simt cople[i]i de cerin]ele cre[terii
unui copil; (e) alcoolul [i drogurile – pot „orbi” p\rintele fa]\ de nevoile
copilului [i reduc nivelul de toleran]\, astfel încât pentru ei e mai u[or s\
r\neasc\; (f) copil\ria nefericit\ (majoritatea celor maltrata]i în copil\rie
abuzeaz\ la rândul lor de proprii copii); (g) diferen]ele etnice, sociale, religioase; (h) boli psihice ale p\rin]ilor sau persoanelor abuzatoare etc. ;
(4) N.A. (Asistent social, Complexul de Servicii Comunitare „Sf.Andrei”,
Serviciul Prevenire, Recuperare Copil Abuzat/Neglijat – Ploie[ti): Factorii
care-i determin\ pe indivizi s\ comit\ acte de abuz sunt:în primul rând mediul
familial în care tr\iesc [i î[i desf\[oar\ activit\]ile zilnice, lipsa banilor, s\r\cia
sau factori de ordin psihologic:traume tr\ite în copil\rie [i care ies la suprafa]\
în perioada maturit\]ii [i mai cu seam\ atunci când î[i întemeiaz\ o familie.Cel
mai des întâlnit este alcoolismul (declan[ând în cele mai multe cazuri acel
comportament inadecvat la p\rin]i – în special la ta]i - );
(5) N.I. (psiholog, Direc]ia de Asisten]\ [i Protec]ia Social\ a Copilului,
Boto[ani): Factori psiho-emo]ionali (experien]a proprie traumatizant\, supunerea la diferite forme de abuz, neglijare, rele tratamente în perioada
copil\riei [i afec]iuni psihice care nu sunt sub tratament psihiatric), factori
culturali (cel mai frecvent o persoan\ care abuzeaz\ fizic un copil este adepta
principiului conform c\ruia „b\taia este rupt\ din rai” ) nu exist\ un factor
specific fiec\rui tip de abuz.
(6) B.M. (psiholog, [ef Serviciu prevenire, recuperare copil abuzat/neglijat
Complexul de Servicii Comunitare „Sf.Andrei”, Ploie[ti): Din categoria
copiilor afla]i în dificultate procentul cel mai mare este ocupat de copiii
neglija]i/abuza]i în propriile medii familiale. Factorii de risc ce conduc la
apari]ia [i men]inerea st\rii de dificultate la copil sunt, cu prec\dere, neîndeplinirea rolului de p\rinte [i neexercitarea responsabilit\]ilor parentale.
S\r\cia este factor favorizant, care în corela]ie cu factorii de risc, poate
conduce la plasarea unui copil în stare de dificultate. În cele mai multe cazuri,
p\rin]ii, mai mult tat\l consum\ b\uturi alcoolice. Alte cauze: (a) lipsurile; (b)
în cazul abuzului emo]ional, p\rin]ii sunt excesiv de protectivi, de ambi]io[i,
vor tot ce nu au putut s\ realizeze ei (ca [i realizare profesional\) s\ realizeze
prin copii; (c) în cazul neglij\rii, sunt [i factori sociali [i lipsa responsabilit\40
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]ilor; (d) abuzul sexual – în cazurile care au fost în acest centru – nu ta]ii au
abuzat copiii, ci alte persoane din familie (veri, vecini, unchi).
Existen]a factorilor men]iona]i în toate cazurile de abuz demonstreaz\ c\ nu
exist\ un singur factor explicativ, distinct pentru fiecare form\ de abuz în parte, ci
un complex multifactorial, care poate explica apari]ia diferitelor forme de abuz
asupra copilului, exercitate în cadrul familiei.
Opinii privind caracteristicile principale ale victimelor [i abuzatorilor
În ceea ce prive[te profilul caracteristic al victimelor abuzului sexual, reprezentan]ii institu]iilor de profil au subliniat faptul c\ riscul cel mai ridicat de a
fi supuse unei asemenea forme de abuz îl au, cu prec\dere, fetele, în special
adolescentele, din mediul rural sau din cartierele de la marginea ora[elor, care
apar]in unor familii dezorganizate, monoparentale [i în care mama, mai ales, este
absent\ (de obicei, plecat\ la munc\ în str\in\tate). În alte familii, unde sunt
prezen]i ambii p\rin]i [i, adeseori, tr\iesc în concubinaj, ace[tia au, în general, un
nivel sc\zut de [colarizare, sunt consumatori, în mod excesiv, de alcool [i între ei
exist\ conflicte [i rela]ii tensionate. În cazul tat\lui agresor, acesta nu are, de
obicei, un loc de munc\ stabil, munce[te cu ziua, este alcoolic sau bea în exces
(vezi Caseta 2).
CASETA 2
Intervievatorul: Care este profilul socio-demografic al victimei actelor de
abuz (fizic, sexual, neglijare)? Îîn func]ie de sexul, vârsta, nivelul de [colarizare, mediul de provenien]\, rela]iile (familiale) dintre victim\ [i agresor,
tipul de familie din care provine, al]i indicatori?
(1) Asistent social S. C. (Direc]ia de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia copilului,
Boto[ani): Abuzul fizic: sex masculin, [colar mediul rural, rela]ii de rudenie
cu abuzatorul familii dezorganizate; Abuzul sexual: sex feminin, adolescente,
mediul rural, rela]ii apropiate victim\-agresor; Neglijarea: sex masculin,
feminin, pre[colar, mediul rural, familii dezorganizate în rela]ie de rudenie.
(2) M. F. M. (asistent social principal, Complexul de Servicii Comunitare
destinate Protec]iei Copilului, Boto[ani): În ce prive[te abuzul sexual, exist\
un num\r mai mare de sex feminin comparativ cu sex masculin, la abuzul fizic
se înregistreaz\ mai multe victime de sex masculin. În ce prive[te neglijarea
num\r egal, atât sex feminin cât [i masculin. Ca vârst\ neglijarea se înregistreaz\ între 0-16 ani. Abuzul fizic 2- 16 ani. Abuzul sexual 7-14 ani. Nivel
de [colarizare pre[colar [i [colar. Mediul de provenien]\, în general din mediul
rural. Rela]iile familiale. Tat\l este cel care abuzeaz\ sexual [i fizic, iar mama
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este principalul agresor în czul de neglijare. În cadrul familiilor monoparentale, ca tip de familie se îmntâlnesc familii dezorganizate, în general mama
este plecat\ la munc\ în str\in\tate ( abuz sexual), familii monoparentale
(abuz fizic) neglijare. În general p\rin]ii sunt consumatori de alcool, f\r\
venituri, f\r\ loc de munc\, nivel de [colarizare sc\zut, abuza]i, neglija]i în
copil\rie, sau institu]ionaliza]i în copil\rie.
(3) M.S. (Asistent social Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia
Copilului, Ploie[ti): (a) femei/fete; (b) vârsta cuprins\ între 3-16 ani; (c) nivel
sc\zut de [colarizare (cel mai adesea); (d) persoane introvertite; (e) provin,
cel mai adesea, din cartiere s\race situate la marginea ora[elor [i prea rar din
mediul rural; (f) provin din familii cu un nivel economico-social destul de
sc\zut, în care unul sau ambii p\rin]i sunt consumatori (dincolo de limitele
normalului) de alcool [i în cele mai multe situa]ii agresorul nu are un loc de
munc\ stabil. Destul de frecvente sunt situa]iile în care p\rin]ii agresori sunt
în rela]ii de concubinaj (chiar dac\ aceast\ situa]ie rezist\ de mul]i ani). Nu
pu]ine sunt situa]iile în care abuzatorul este chiar el un între]inut: fie de
partenerul s\u de via]\, fie de cel pe care-l abuzeaz\.
(4) N.A. (Asistent social, Complexul de Servicii Comunitare „Sf.Andrei”,
Serviciul Prevenire, Recuperare Copil Abuzat/Neglijat – Ploie[ti): Abuzul în
genere este o ac]iune voluntar\ a unei persoane, care se afl\ într-o rela]ie de
r\spundere, încredere sau autoritate fa]\ de acesta, prin care este periclitat\
via]a, dezvoltarea fizic\, mental\, spiritual\ [i social\ a copilului, s\n\tatea
fizic\ [i psihic\ a cestuia. Victime ale actelor de abuz sunt, în general, copii
proveni]i din familii destr\mate, familii monoparentale sau chiar [i acei copii
care sufer\ de pe urma p\rin]ilor desp\r]i]i, care ajung s\-[i neglijeze astfel
copiii, l\sându-i în grija bunicilor b\trâni [i bolnavi (p\rin]i care pleac\ în
str\in\tate s\ munceasc\, copiii r\mânând astfel lipsi]i de afec]iunea p\rinteasc\).
(5) N. I. (psiholog, Direc]ia de Asisten]\ [i Protec]ia Social\ a Copilului,
Boto[ani): Cele mai frecvente abuzuri sub toate formele au loc în mediul
familial, abuzatorul fiind o persoan\ fa]\ de care victima a dezvoltat o rela]ie
de încredere, abuzul este întâlnit la copii de toate vârstele. Mediul familial al
copilului victim\ a abuzului, în cele mai multe situa]ii este grevat de conflicte,
rela]ii tensionate între membrii acestuia, inclusiv violen]\ domestic\ pe fondul
consumului de alcool.
(6) B.M. (psiholog, [ef Serviciu prevenire, recuperare copil abuzat/neglijat
Complexul de Servicii Comunitare „Sf.Andrei”, Ploie[ti): (a) copiii abuza]i
admi[i în acest centru au vârste cuprinse între 2-18 ani; (b) o parte dintre
copii este la [coal\, al]i copii nu sunt [colariza]i înc\; (c) rela]ia copiilor cu
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familia în general este o rela]ie bun\, ei dorind s\ stea cu familia lor chiar
dac\ sunt neglija]i sau uneori abuza]i; (d) familiile din care provin ace[ti copii
sunt cu o situa]ie financiar\ precar\, cu locuin]e în care se tr\ie[te la limita de
jos a existen]ei; (e) p\rin]ii lucreaz\ cu ziua [i mai [i beau ce câ[tig\; (f) al]i
p\rin]i neglijeaz\ copiii prin l\sarea lor în grija familiei l\rgite, mergând s\
lucreze în alt\ ]ar\; (g) sunt [i familii legal constituite, dar sunt [i p\rin]i care
au rela]ii consesuale.
În mod evident, nu exist\ un portret „standard” al victimei unui act de abuz
sexual, exper]ii intervieva]i contrazicându-se în multe privin]e, de pild\, în ceea
ce prive[te vârsta (unii apreciaz\ c\ abuzul apare, cu prec\dere, la vârsta adolescen]ei, al]ii consider\ c\ victimele au vârsta cuprins\ între 7-14 ani) sau mediul
de provenien]\ (unii eviden]iaz\ c\ abuzul sexual este mai specific în mediul
rural, al]ii apreciaz\ c\ este caracteristic, mai ales, ariilor m\rginale ale ora[elor).
Completând portretul p\rintelui care-[i abuzeaz\ sexual copilul (copiii) cu
tr\s\turi [i mai precise, subiec]ii intervieva]i au men]ionat c\ acesta are, de obicei,
vârsta cuprins\ între 30-40 de ani, este din mediul rural, are, în jur de 8 clase
absolvite, nu are o ocupa]ie stabil\ sau munce[te numai ocazional, este consumator
excesiv de alcool, este instabil din punct de vedere psiho-emo]ional [i s-a confruntat, el însu[i, în cursul copil\riei, cu acte de abuz din partea unuia sau ambilor
p\rin]i (vezi Caseta 3).
CASETA 3
Intervievatorul: Care este profilul socio-demografic ([i eventual psihologic)
al autorului actelor de abuz (fizic, sexual, neglijare)? În func]ie de sexul,
vârsta, nivelul de [colarizare, statutul profesional, consumul de alcool etc.?
(1) Asistent social S. C. (Direc]ia de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia copilului,
Boto[ani): La abuzul fizic [i sexual: în general sexul masculin 30-40 de ani,
mediul rural , maxim 8 clase, f\r\ ocupa]ie, consum frecvent de alcool.La
neglijare: sex feminin, 20 – 40 de ani, mediul rural, f\r\ ocupa]ie, consum
frecvent de alcool, f\r\ venituri, comportament deviant (rela]ii sexuale întâmpl\toare) - (Interviu).
(2) M. F. M. (asistent social principal, Complexul de Servicii Comunitare
destinate Protec]iei Copilului, Boto[ani): Pentru abuz sexual: b\rba]i între
30-40 de ani, maxim 8 clase, [omer, consumator de alcool, mediul rural. Abuz
fizic femei sau b\rba]i între 25-35 ani, maxim 8 clase, f\r\ ocupa]ie, consum
de alcool, violen]e intrafamilial\, mediul rural sau urban (Interviu).
(3) M.S. (Asistent social Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia
Copilului, Ploie[ti): (a) sex masculin;(b) vârst\ 35 – 70 ani;(c) nivel
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educa]ional sc\zut, cel mai adesea f\r\ o profesie de baz\ [i f\r\ un loc de
munc\ stabil; (d) în general, consumatori de alcool; (e) instabilitatea rela]iilor
conjugale; (f) rela]ii tensionate, agresive care limiteaz\ stresul p\rintelui
abuzator; (g) s\r\cia:locuin]\ inadecvat\, munc\ istovitoare, [omaj, insecuritate economic\. În plan psihologic: (a) un nivel sc\zut de empatie; (b)
slab\ stim\ de sine, rigiditate, posesivitate, dependen]\; (c) consumul de alcool
sau droguri conduc abuzatorul la o lips\ de inhibi]ie în exprimarea frustr\rilor
sale [i a comportamentelor impulsive; (d) abuzatorul în genere, a fost el însu[i
un copil abuzat (Interviu).
(4) N.A. (Asistent social, Complexul de Servicii Comunitare „Sf.Andrei”,
Serviciul Prevenire, Recuperare Copil Abuzat/Neglijat – Ploie[ti): Autorii
actelor de abuz (fizic, sexual, neglijare) sunt în genere acei p\rin]i (în unele
cazuri chiar [i fra]i mai mari), care pericliteaz\ via]a, dezvoltarea fizic\
mental\ [i social\ a copilului.P\rin]ii ajung s\ agreseze fizic, psihic [i sexual
copiii din urm\toarele motive: (a) consumul de alcool – cel mai des întâlnit;
(b) s\r\cia, lipsa banilor; (c) traumele tr\ite în copil\rie. Din punctul meu de
vedere agresorul s\vâr[e[te actele de abuz voit sau nevoit, voluntar sau involuntar (Interviu).
(5) N. I. (psiholog, Direc]ia de Asisten]\ [i Protec]ia Social\ a Copilului,
Boto[ani): Abuzatorul poate fi atât de sex masculin cât [i feminin. Trebuie subliniat faptul c\ în cazurile instrumentate abuzul sexual asupre unui copil este
s\vâr[it de persoane de sex masculin. Abuzatorul poate avea un profil psihologic
în care se reg\sesc urm\toarele tr\s\turi: instabilitate psiho-emo]ional\, imaturitate, infantilism afectiv, episoade depresive, tulbur\ri de personalitate, agresivitate extrem\ (Interviu).
(6) B.M. (psiholog, [ef Serviciu prevenire, recuperare copil abuzat/neglijat
Complexul de Servicii Comunitare „Sf.Andrei”, Ploie[ti): Abuzatorul, în general
este din mediul rural, cu vârste între 35-40 ani, f\r\ profesie, ziler, alcoolic.

Câteva constat\ri rezultate din ancheta calitativ\
Studiile de caz [i convorbirile cu exper]i din domeniu pe care le-am realizat în
cadrul anchetei calitative pe care am efectuat-o în vara anului 2009 au permis
eviden]ierea urm\toarelor constat\ri, relevante pentru a ne putea face o imagine
de ansamblu a principalelor cauze [i a factorilor favorizan]i ai comiterii abuzurilor
sexuale asupra minorilor din familie.
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Principalii factori de risc în comiterea actelor de abuz sexual asupra minorilor
din familie
La fel ca [i în multe alte ]\ri, în România cea mai obi[nuit\ form\ de abuz
sexual se manifest\ sub forma incestului. Cele mai numeroase rela]ii incestuoase
din cadrul familiei sunt acelea cu character heterosexual, dintre tat\ [i fiica sa
(fiicele sale), despre incestul dintre tat\ sau fiu, mam\ sau fiu/fiic\ existând foarte
pu]ine informa]ii, probabil [i datorit\ raport\rilor mai pu]ine.
Cei mai frecven]i factori de risc ai incestului sunt urm\torii:
- dezorganizarea familiei, constând, mai ales, în absen]a temporar\ sau
definitiv\ a mamei din c\min (prin deces, divor], abandon sau plecarea la
munc\ în str\in\tate) ceea ce implic\, în numeroase cazuri, reorganizarea
rolurilor familiale [i asumarea rolui de “so]ie surogat” de c\tre una din
fiicele tat\lui agresor, de obicei cea care are vârsta cea mai ridicat\ dintre
surorile ei;
- de asemenea, reorganizarea familiei - ca urmare alegerii de c\tre mam\ a
unui nou partener (în cazul decesului, divor]ului sa abandonului familiei de
c\tre fostul partener), are, în unele cazuri, ca efect agresarea sexual\ a fiicei
din prima c\s\torie de c\tre tat\l vitreg (sau de c\tre concubin);
- situa]ia material\ deficitar\ a unor familii nu este, în mod necesar, un
element determinant pentru producerea unui act de abuz sexual, dar, prin
absen]a unui spa]iu locuibil corespunz\tor, poate favoriza, uneori, un mod
de locuire promiscuu, propice pentru comiterea abuzului;
- consumul excesiv de alcool ca atare nu este singurul în m\sur\ s\ explice
comiterea unui act de abuz sexual, îns\ asociat cu diver[i al]i factori, precum
dezorganizarea familiei, influen]a anturajului sau nivelul redus de [colarizare, calificare [i educa]ie a abuzatorului, inclusiv lipsa de ocupa]ie,
poate fi un factor de risc important în s\vâr[irea unui act de abuz sexual
asupra minorilor din familie;
- tulbur\rile psihice, în asocia]ie cu al]i factori (de exemplu, consumul de
alcool sau traumele din perioada copil\riei) poate constitui, de asemenea,
un factor de risc în comiterea unui act de abuz sexual;
- mentalit\]ile „paternaliste” ale unor ta]i, preluate, adeseori, din familia de
origine, conform c\rora tat\ este dator s\-]i domine [i s\-[i controleze în
mod sever fiicele, inclusiv prin intermediul abuzului sexual, poate constitui
un important factor de risc, mai ales când este asociat [i cu al]i factori;
- abuzul sexual (inclusiv cel fizic [i/sau emo]ional) exercitat în cadrul
familiei de origine poate reprezenta, în numeroase cazuri, un factor de risc
pentru comiterea unui act de abuz sexual de c\tre victim\, devenit\, la
vârsta adult\, ea îns\[i, abuzator).
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Dac\ nu exist\ un factor unic care s\ poat\ explica modul în care se produce un
act de abuz sexual, se poate conchide, de asemenea, c\ nu exist\ un singur factor
explicativ, distinct pentru fiecare form\ de abuz (sexual, fizic sau emo]ional) în
parte, ci un complex multietiologic.
Este de men]ionat, în acest context, [i faptul c\ un act de abuz sexual nu apare
niciodat\ singur, ci este precedat [i urmat de alte forme de abuz (fizic sau emo]ional) asupra minorilor din familie.
Caracteristici comune ale agresorilor
Dintre cele mai frecvente caracteristici ale abuzatorilor sexuali din cadrul
familiei pot fi men]ionate:
- vârsta - în general, abuzatorii se afl\ la vârsta maturit\]ii (30-45 ani), dar
exist\ [i cazuri mai rare de abuzatori mai tineri sau mai vârstnici;
- mediul de provenien]\ - cei mai mul]i abuzatori se afl\ în mediul rural, deci
acolo unde, în mod teoretic, ar trebui s\ existe un control mai mare din
partea comunit\]ii [i rela]ii familiale bazate pe o organizare tradi]ional\ [i
mai riguroas\. În acest sens, abuzul sexual asupra minorilor din familie se
num\r\ printre cele mai semnificative indicii ale destructur\rii mediului
rural românesc în forma sa tradi]ional\. De asemenea, o parte dintre abuzatori locuie[te în ariile marginale, implicit defavorizate, ale ora[elor, unde
se resimte mai puternic lipsa de control din partea comunit\]ii;
- familia personal\ - cea mai mare parte dintre abuzatori fac parte din familii
dezorganizate, monoparentale, unde unul dintre parteneri este absent
- nivelul de instruc]ie, gradul de calificare [i de educa]ie – abuzatorii sexuali
sunt, în genere, persoane cu un nivel sc\zut de instruc]ie, calificare [i
educa]ie sau care nu au nici-un fel de ocupa]ie, prestând munci ocazionale;
- alcoolismul sau consumul excesiv de alcool – o parte majoritar\ dintre
abuzatorii sexuali este format\ din persoane alcoolice sau care consum\
alcool în exces. Alcoolul, însu[i, este un simptom al existen]ei e[ecului
social, al unui nivel sc\zut de instruc]ie [i, implicit, al unor mentalit\]i
socialmente deficitare. De men]ionat c\ exist\ abuzatori care împ\rt\[esc
mentalitatea “paternalist\” conform c\reia rolul de tat\ implic\, între altele,
controlul riguros [i sever al vie]ii fiicei (fiicelor), inclusiv prin intermediul
abuzului;
- existen]a unor probleme sau chiar tulbur\ri psihice – o parte dintre abuzatori se confrunt\ cu asemenea tulbur\ri, find instabili din punct de vedere
psiho-emo]ional, între altele [i datorit\ traumelor din perioada copil\riei;
- existen]a antecedentelor penale - în unele cazuri, abuzatorii au antecedente
penale, fiind „familiariza]i” cu abuzurile sexuale care au loc, frecvent, în
spa]iul de „dup\ gratii”;
46

REALITATEA PE MASA DE DISEC}IE

- perpetuarea abuzului – numero[i abuzatori adul]i au fost abuza]i, ei în[i[i,
în perioada copil\riei, de c\tre proprii p\rin]i.
Tr\s\turi distinctive ale victimelor
Dintre cele mai obi[nuite tr\s\turi ale minorelor victime ale abuzului exercitat
în familie se pot aminti:
- vârsta – majoritatea victimelor au între 7-17 ani, de[i exist\ cazuri, mai
izolate, de victime aflate sub aceste limite de vârst\;
- mediul de provenien]\ - cele mai multe victime se afl\ în mediul rural,
unde familia tradi]ional\ se confrunt\ cu un sever proces de deteriorare. O
alt\ parte dintre victime provin din ariile m\rgina[e ale ora[elor, caracterizate prin numeroase deficite: de locuire, material, educa]ional etc.;
- forma de organizare a familiei – cea mai mare parte dintre victime apar]in
unor familii dezorganizate, unde ori mama ori tat\l natural sunt absen]i
(prin deces, divor], abandon, plecarea temporar\ la munc\ în str\in\tate sau
în alt\ localitate). În unele familii în care este absent\ mama spore[te riscul
ca una dintre fiice (în alte cazuri mai izolate, chiar [i alte fiice) s\ preia
rolurile ei sexuale. Pe de alt\ parte, prezen]a în familie a unui tat\ vitreg
(reorganizarea familiei, deci) spore[te riscul ca victima s\ fie abuzat\, mai
ales dac\ se afl\ la vârsta adolescen]ei;
- caracteristicile mediului familial - acolo unde sunt prezen]i ambii p\rin]i
(sau tr\iesc în concubinaj), iar ace[tia au, un nivel sc\zut de [colarizare,
sunt consumatori, în mod excesiv, de alcool [i între ei exist\ conflicte [i
rela]ii tensionate, spore[te riscul ca una dintre fiice s\ fie victimizat\;
- caracteristicile tat\lui - existen]a în cadrul familiei a unui tat\ caracterizat
printr-un slab nivel educa]ional [i de calificare sau care nu are un loc de
munc\ stabil, munce[te cu ziua, este alcoolic sau bea în exces, are antecedente penale [i se confrunt\ cu traume psiho-emo]ionale, fiind, el însu[i,
o victim\ abuzului în familia de origine este, de asemenea, un factor de risc
pentru fiic\ (fiice). Riscul spore[te în cazul acelor ta]i care împ\rt\[esc
concep]ia conform c\reia prerogativele de “[ef al familiei” se extind pân\
acolo încât abuzul sexual s\ devin\ o parte component\ a autorit\]ii [i
domina]iei sale asupra fiicei (fiicelor).
Câteva concluzii
Departe de a fi o tematic\ marginal\, abuzul sexual asupra copiilor în România
constituie un subiect la „ordinea zilei”, o problem\ social\ de o gravitate excep]ional\ care impune eforturi concertate [i interven]ii opera]ionale din partea institu]iilor abilitate, a practicienilor implica]i în mod concret în activitatea de
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ocrotire [i protec]ie a copiilor [i, nu în cele din urm\ a speciali[tilor preocupa]i de
testarea unor ipoteze [i elaborarea unor modele teoretice.
Studiul calitativ efectuat de noi asupra acestei probleme sociale [i care s-a
situat în continuarea anchetei calitative întreprinse cu un an în urm\ a constat – în
esen]\ - în 19 interviuri realizate cu victime minore [i 21 interviuri cu abuzatori
adul]i, permi]ându-ne s\ identific\m caracteristicile principale ale acestora, precum [i eviden]ierea factorilor care favorizeaz\, iar în anumite condi]ii determin\
abuzul sexual comis în familie asupra minorilor. Am putut constata, astfel, c\ cei
mai frecven]i factori de risc asocia]i acestei forme de abuz sunt dezorganizarea
familiei (prin decesul, divor]ul sau plecarea în str\in\tate a unui membru), reorganizarea familiei (prin alegerea unui nou partener de c\tre mama victimei),
promiscuitatea determinat\ de restrângerea spa]iului locuibil al familiei (determinat, la rândul s\u, de o situa]ie material\ precar\), consumul excesiv de alcool
de c\tre abuzator, mentalitatea paternalist\ a unor ta]i abuzatori, experimentarea
abuzului de c\tre abuzator în cursul copil\riei sale etc. Ace[ti factori au fost
eviden]ia]i în mare m\sur\ [i de reprezentan]ii unor institu]ii de asisten]\, protec]ie
[i ocrotire a minorilor în cadrul convorbirilor [i focus-group-urilor pe care le-am
realizat.
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