Educatie cu pumnul si bata

” „Stop violenței asupra copiilor” ” „încă mai există această percepție a
părinților de a folosi bătaia pentru a le schimba comportamentul copiilor lor. Din
păcate, numărul copiilor agresați fizic și emoțional crește de la an la an”- ne-a
declarat Lavinia Antonescu, inspector principal la Compartimentul de asistență și
sprijin pentru protecția și promovarea drepturilor copiilor<?xml:namespace prefix = o
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Un studiu recent, arată că , anual, în România, mii de copii sunt bătuți și agresați sexual. De la an la an,
statisticile devin din ce în ce mai îngrijorătoare. Bătaia rămâne cea mai folosită metodă de că tre părinții români
pentru de a-și disciplina copiii. Anul trecut s-au comis, în toată țara, peste 600 de agresiuni sexuale asupra
copiilor, iar peste 4.000 au fost bătuți. Dintr-un studiu realizat de Fundația „Salvați Copiii” România reiese că
45% din copiii bătuți spun că au mâncat bătaie fără nici cea mai mică vină. Acest fapt duce la slăbirea încrederii
în părinți și la reducerea comunică rii cu ei.
„Dacă nu asculți, mănânci bătaie”
Și în Vâlcea, copiii sunt educați După principiul. De la începutul anului 2006 și până acum, la Direcția
Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vâlcea s-au semnalat 25 de sesizări. Dintre
acestea, doar cinci nu s-au conﬁrmat, în restul cazurilor ﬁind vorba despre copii abuzați ﬁzic și emoțional. În opt
din cele 20 de cazuri, angajații DGASPC Vâlcea au instituit măsura de protecție, iar trei tineri cu vârste cuprinse
între 16 și 17 ani au fost plasați la „Compartimentul pentru tineri în diﬁcultate”. Mai mult, patru copii între 10 și

14 ani au beneﬁciat de plasament în centre, iar o fetiță de 12 ani a fost încredințată unui asistent maternal
profesionist. „Încă mai există această percepție a părinților de a folosi bătaia pentru a le schimba
comportamentul copiilor lor. Din păcate, numărul copiilor agresați ﬁzic și emoțional crește de la an la an. Am
avut anul acesta și patru situații unde competența de soluționare a cazurilor a aparținut organelor de cercetare
penală, ceea ce este destul de grav” – ne-a declarat Lavinia Antonescu, inspector principal la Compartimentul
de asistență și sprijin pentru protecția și promovarea drepturilor copiilor din cadrul DGASPC Vâlcea. De
asemenea, asistenții sociali s-au confruntat și cu cinci situații de abuz în criză ce se referă la cazuri în care
părinții, dintr-un motiv de stres, devin agresivi. În aceste cazuri copiii sunt monitorizați și consiliați o perioadă
îndelungată. Cu o astfel de situația s-au confruntat angajații DGASPC Vâlcea acum câteva luni la Brezoi.
Ei au fost anunțați de câțiva locuitori că un băiețel de 7 ani, Andrei C. a fost bătut crunt de tatăl său.
Bărbatul, era șomer de ceva timp și era nevoit să muncească cu ziua pe la diferiți patroni pentru a aduce bani în
casă. Într-o seară, sătul de eforturile zadarnice pe care le făcea pentru a-și găsi un loc de muncă , bărbatul și-a
descă rcat nervii pe copilul său. Astfel de cazuri se întâlnesc frecvent, însă asistenții sociali spun că de cele mai
multe ori nu sunt sesizați, bătăile administrate copiilor ﬁind trecute cu vederea. „Au venit multe mămici la noi să
ne spună că , După ce au fost agresați într-un mod sau altul, copiii lor nu mai dorm, au crize de plâns sau se
comportă într-un mod ciudat. De ﬁecare dată noi le recomandăm ca să apeleze la un asistent social sau la un
psiholog pentru a ﬁ consiliați copiii. însă , nu vor. Părinții nu înțeleg că aceste bătăi pot avea efecte nocive
asupra copiilor, îi traumatizează” ne-a mai spus Lavinia Antonescu.
Tânără violată de tatăl său
În urmă cu câteva luni, redactorii Vocea Vâlcii au prezentat cazul unei adolescente, I. F. P., în vârstă de 16
ani și elevă în clasa a X a la un liceu din Râmnic, care a fost violată în nenumărate rânduri de tatăl său. această
situație aberantă a durat din data de 8 iunie 2005, când tatăl ei, pretextând că vrea să o controleze dacă mai
este virgină, a forțat-o pe fată să se dezbrace, apoi i-a introdus degetele în vagin. Depravatul tată nu s-a
mulțumit doar cu atât, obligând-o pe fată să-l mângâie insistent pe părțile lui intime, După care a întreținut cu
ﬁica sa raporturi sexuale anale. De teamă sau de rușine, fata nu a avut curajul să povestească nimănui prin ce
trecea de aproape un an de zile. până în luna ianuarie a acestui an, când diriginta tinerei a observat anumite
modiﬁcă ri în comportamentul tinerei, mai ales că lipsise nemotivat de la orele de practică . până la urmă, fata
și-a luat inima în dinți și i-a povestit dirigintei calvarul prin care trecea de un an de zile. De asemenea, i-a mai
spus profesoarei că tatăl ei, atunci când e băut, o amenință cu moartea și abuzează sexual de ea, când mama ei
este serviciu. Diriginta a anunțat imediat conducerea școlii, care, la rândul ei, a anunțat polițistul de
proximitate. Aﬂat în fața unui caz extrem de grav, polițistul a sesizat Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Vâlcea (DGASP). Doi inspectori ai acestei instituții s-au ocupat de caz și au efectuat o
anchetă. În cadrul ei, inspectorii au stat de vorbă atât cu tânăra abuzată, cât și cu mama ei, care era devastată
de tot ce se întâmplase cu copilul ei. Și în fața inspectorilor de la Protecția Copilului, tânăra și-a menținut
declarațiilor, povestind ceea ce se întâmplase în lipsa mamei și a fraților ei de acasă. Mai mult, mama fetei a
povestit că soțul ei, ar ﬁ încercat și cu ea întreținerea de raporturi sexuale anale. Raportul de expertiză medicolegală, efectuat în data de 7 februarie a.c., a legitimat declarațiile tinerei și ale mamei ei. Medicul legist a
concluzionat că tânăra este virgină, dar prezintă modiﬁcă ri și leziuni traumatice ale oriﬁciului și regiunii
perienale, care s-au putut produce prin introducerea în anus a unui corp dur de formă alungită, cel mai probabil
penis în erecție.
Cum era și ﬁresc, DGASP Vâlcea a sesizat Procuratura, pentru a face cercetări sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de viol. Atât fata, cât și mama ei, au refuzat inițial să dea vreo declarație în fața procurorilor, fără

prezența unui avocat. Cu toate acestea, existau destule dovezi care-l incriminau pe tatăl depravat. Procurorii
vâlceni au demonstrat, pas cu pas, că tatăl se face vinovat de infracțiunea de viol asupra propriei ﬁice. Mai întâi,
procurorii au dovedit că scrisul din declarațiile date de mamă și ﬁică la DGASP le aparține, cu atât mai mult cu
cât cei doi inspectori de la Protecția Copilului au conﬁrmat că au stat de vorbă cu ele. Mai apoi, procurorii au
demonstrat că în data de 8 iunie 2005, tatăl a fost liber de la serviciu, în timp ce mama tinerei a lucrat în
schimbul II. Tatăl depravat nu a recunoscut fapta pentru care este cercetat în fața procurorilor, conﬁrmând
decât discuțiile purtate cu ﬁica lui despre virginitate.
Campanie împotriva abuzurilor ﬁzice și emoționale asupra copilului
De curând, directorul executiv adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
(DGASPC) Vâlcea, Roxana Radu a inițiat o campanie intitulată „Campanie împotriva violenței asupra copiilor”.
Aceasta, se vrea a ﬁ o campanie de informare a ceea ce înseamnă violența la modul general și tot ce implică ea:
abuz, neglijență și abandon. „Vrem să sensibilizăm toate persoanele și să-i informă m despre ce reprezintă un
mediu de risc pentru un copil. Am încheiat protocoale cu Inspectoratul Județean de Poliție Vâlcea, Parchetul
Vâlcea, cu Autoritate de Sănătate Publică Vâlcea, cu Inspectoratul Școlar și cu un ONG”– ne-a declarat Roxana
Radu. Un alt studiu realizat de Institutul de Științe ale Educației relevă că 30% din elevi spun că profesorii
manifestă agresiune non-verbală, 3,5 % din elevi au zis că au fost deseori umiliți și înjurați de că tre profesori,
iar aproximativ 2% au menționat loviturile ca mod de pedeapsă pe care îl folosesc profesorii. Un alt studiu
realizat de „Salvați Copiii” arată că 5,7% din profesori îi bat pe elevi, iar 22% din copii au spus că sunt certați și
jigniți de cadrele didactice. „Din cauza faptului că anul trecut au fost foarte multe incidente în școli, ne-am
gândit să mergem în toate școlile din județ și să informă m populația asupra riscurilor la care sunt supuși copiii
atunci când trăiesc într-un mediu violent”- a conchis directorul executiv adjunct al DGASPC Vâlcea.
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