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SA ne prptgjam
$i sa ne intarim copiii
,Cei care cuceresc mungii au nevoie de o tabiri debazi."r
- John Bowlby, medic pediatm gi psihanalist
pionier
in cercetarea legiturilor de atagament
britanic,

ATUNCT CAND SE NA$TE UN C0PIL

... gi pirinjii il lin pentru prima oari in brafe, sunt de obicei cupringi de un sentiment necunoscut lor pAni atunci. Ei lnleleg cAt
de

minunati gi, in acelagi timp, fragili

Ca Ei cum cineva ar

este aceasti

apisa pe un comutator, in ei

fiingi miculi.

se nagte o nece-

sitate ca aceea care le este atribuiti leoaicelor mame: si protejeze
aceasti fiinfi in fala tuturor vitregiilor acestei lumi. $i si o apere
impoeiva oricui ar incerca chiar gi numai si smulgi un fir de pir
al acestei fipturi.

ArtJNcl 0AND tjN c0PlL 0RE$TE

... el devine cu fiecare zi tot mai independent gi existi din ce in
ce mai multe mici despi4iri. Despa4irea de sAn, despi4irea de
biberon, deqpirfirea de scutece, despe4irea de vArsta mersului
de-a bugilea. Copilul invafi si meargi, vrea si cerceteze lumea,
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perinfn nu o sa-i certe $i nu o si-i faci de rugine, atunci cind, de
exemplu, au acceptat o ciocolati de la un striin, chiar daci nu
aveau voie si faci a$a ceva. Un fundament important in cadrul
prevengiei este $i transmiterea unui mesaj foarte clar: orice s-ar
intAmpla, noi suntem aici pentru tine.

1

Abuzul sexual
CUM A ITCTPW TOTUL

_

STAREA ACTUALA

,,Dragi foste eleve gi fogti elevi,

ln ultimii ani, mai mulli dintre voi mi s-au adresat, pentru a se recunoa$te in fala mea ca fiind victime ale abuzului
sexual din partea unor iezuili de la Colegiul Canisius. Unnele
abuzului conduc din anii'70 gi pAni ln anii'80. Cu adAnci
emolie gi cu rugine am luat la cunogtinfi despre aceste abuzuti, care nu au fost izolate, ci, dimpotrivi, s-au manifestat ln mod sistematic Ai pe parcursul mai multor ani. Iar experienfa victimelor spune ci cei care, in cadrul Colegiului
Canisius gi ln cadrul ordinului, aveau o responsabilitate de
protecfie fali de victimele acestea, preferau si lntoarci privirea. Chiar gi numai din acest motiv, aceste abuzuri nu privesc

numai

fiptuitorii

gi victimele, dar gi lntregul colegiu, atAt

ca gcoali, cAt gi ca organizafie a tinerilor. Din acelagi motiv
imi cer scuze in numele colegiului fagi de toate fostele eleve
9i faqi de tofi fogtii elevi pentru ceea ce li s-a intdmplat in

colegiu...

"s

- Klaus Mertes, preot $i fost director al
Colegiului catolic Canisius din Berlin, ianuarie 2010
Aceasti mirturisire a reprezentat incilcarea unui tabu. Niciodati
inainte un reprezentant al bisericii nu a vorbit public despre abuzurile reprezentanfilor bisericii asupra celor pe care ii aveau ln
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griji, niciodati nu a fost numit

ceea ce era de neconceput gi nu

s-au cerut scuze. De obicei se intorcea privirea, se pretindea ci
nu s-a auzit nimic, se acoperea gi poate un invinuit era mutat la
o alti gcoali sau ingtitufie pentru tineri, unde putea si igi reia
abuzurile. Pirintele Mertes a subliniat, in interviurile pe care
le-a acordat, cAt de dificil a fost pentru cei in cauzi, pentru ci
nu au fost asculta,ti qi nu li s-a dat ctezate. O a doua traumatizare. Cit de greu gi uneori chiar imposibil este si povesteEti ce 1i
s-a intAmplat atunci cind te lovegti de un perete de ignoranli,
de neincredere, de acuzafii reciproce. Este un sentiment al unei
noi umilinfe. $i, cu toate acestea, cAteva victime nu au incetat si
prezinte nedreptatea la care fuseseri supuse de citre preofi gi si
demonstreze consecinfele fatale pentru viala lor gi a nenumira-

telor altor vietime. Datoriti consecvenfei lor, acestea l-au adus
pe Klaus Mertes, foshrl director al Colegiului Canisius, in situaSa
de a lua pozi,tie.
Scuzele sale prezentate in mod public au provocat o avalangi:

peste o suti de victime s-au prezentat in fafa lui. Mijloacele
de comunicare in masi au preluat subiectul in mod exhaustiv gi victime din intreaga Germanie au prezentat, deodati,
in mod public, experiengele lor: in multe institulii pedagogice, copii qi adolescenfi erau abuzaEi sexual gi in mod violent
de citre adulfii cirora le erau incredinlali. Era vorba gi despre
gcoala Odenwald din Heppenheim, al cirei director era Gerold
Becker, partenerul de viafi a lui Hartmut von Hentig, reformatoare in domeniul pedagogiei; de asemenea, gi despre Colegiul
St. Blasien din Baden Wti'rtemberg Ei gcoala ministirii Ettal din
G armis ch-Partenkirchen.
Mul$ experfi, care se ocupau deja de mult timp de acest subiect, vorbeau brusc despre o spirturi in dig.5 A inceput o dezbatere publici. Guvernul Federal a instituit o masi rotundi la
care erau prezente trei ministere. Astfel a fost inflinfat Biroul

pentru Investigarea Datelor privind Abuzurile Sexuale asupra
Copiilor. Directorul acestui birou, Dr. Christine Bergmann, a

inifiat cercetiri, a pornit o mare campanie mediatici sub titlul
,,Si vorbegti ajuti" gi a infiinfat un birou de contact pentru victime.
Deja din luna februarie a anului 2009 exista o masi rotundi
cu tema ,,Educafia copiilor institufionaliza,tiin anii '50 gi anii

'60", sub conducerea doamnei Antje Vollmer, vicepregedintele Bundestagului, camera inferioari a Parlamentului Federal
German. lnsi aceasti masi rotundi nu prea a fost luati in seami
in spaliul public.
Dar aceasti stare de fapt s-a schimbat. 22 OO0 de victime
s-au prezentat la oficiul special de contact al Biroului pentru
Investigarea Datelor privind Abuzurile Sexuale asupra Copiilor
gi nenumirate altele au accesat linii telefonice de asistenfi, oficii de consiliere gi psihoterapeufi. CAte procente dintre victimele reale au ficut acest pas nu gtie nimeni, dar acest val a fost
mare, a rupt digul ticerii, al privitului in alti parte, al uitirii. A
ajuns ln public. ln sfArgit exista
nu numai punctual o ure-

-

-

che aplecati spre victime, in sfirgit li se didea crezare atunci
cAnd povesteau ce destine au avut de indurat cu complicitatea
unor institulii de educalie renumite. Nu se mai putea intoarce

privirea.

CUM S-A MODIFICAT DEZBATEREA PUBLICA

Este surprinzitor cAte lucruri au intrat in migcare datoriti dezbaterii publice. Societifi gi institugii cirora subiectul le era cunoscut
ca unnare a funcfiunilor lor au luat, de-abia acum, cuvintul. De
exemplu, Societatea Germani pentru $tiinfele Pedagogice a recunoscut numai in aprilie 20L1, ln cadrul unei luiri de pozifie, ci
,in trecut nu a inregistrat cu atenfia necesari indiciile referitoare
la abuzurile pedofile ale educatorilor gi, astfel, nu a acordat atenfia necesari unor standarde a ciror respegtare pirea de la sine
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in1eleasi"7. Christine Bergmann a gisit urmitoarele cuvinte clare
gi, in acelagi timp, pline de compasiune:

i

si recunoaEtem ce spun victimele. Trebuie si recunoa$tem ce s-a lntimplat gi trebuie si facem in aga fel lncAt
si nu li se mai intdmple gi altora."8
"Irebuie

ceva." Dar atunci cind, deodati, cu tofii vorbesc despre ceea ce
nu se poate discuta, acest lucru are un efect enorm asupra con-

Astizi, dupi cum spune foarte optimist jurnalistul Christian
Denso intr-un articol din revista Zeit-Online, ceva s-a schimbat:
,Abuzul sexual a existat, existi gi va exista in continuare. Tocmai
in familie - locul infracfiunii in cea mai mare parte a cazurilor.

$i cu toate acestea copiii din zilele noastre sunt mai emancipafi,
mai increzitori in forfele lor fafi de acum cincisprezece sau douizeci de ani. $i in plus existi micar ca inten$e un soi de culturi
a atengiei sporite in privinfa temei abuzului. Un cartel internalional al ticerii, care si-l acopere pe fiptuitor, nu ne mai putem
inchipui decAt cu greu astizi. gi aceasta pentru ci in sfArEit a fost
dezviluit ce s-a intdmplat."e
Ar fi frumos si fie aga. Dar nici in zilele noastre educatorii care
abtzeazd. copiii institutionalizafi nu sunt acuza$, nu sunt mutap,
iar aceia care indriznesc si-gi acuze colegii sunt, la rindul lor,
denunfali.
Faptul ci dezbaterea publici din Germania a prins un asemenea avint are, cu siguran{i, mai multe motive. ln analiza
dezbaterii in mass-media, Behnisch gi Rose atrag atenfia asupra unui,paradox al scandalului": ,cazurile" care sunt tratate
au avut, toate, loc in urmi cu mult timp. Din punct de vedere

juridic, cele mai multe s-au prescris, fiptagii nu mai sunt de
mult in serviciul activ sau chiar au decedat. Aceasti marji de
siguranfi - ,a$a ceva e din trecut" a creat o ,calmare in plini
zawi". Poate ci aceasti distanfare este necesari pentru a putea
pune in disculie monstruozitatea, a$a cum mulli dintre cei implicali au putut discuta numai dupi ani sau decenii despre cele
prin care au trecut.lo

Cu toate acestea, existi motive de speranfi. Aceasti speranfi
este exprimati chiar gi de Norbert Denef, din partea comunitifii
victimelor, care, in general, s-a exprimat foarte sceptic cu privire la eficienfa mesei rotunde gi a introducerii celor implicafi
in dezbaterea publici. ,Acum avem gansa uriagi de a schimba

gtiinfei publice gi a celor implica{i. ln mod potrivit, el citeazi
din Shakespeare: ,,Amarul ce nu vorbegte, roade inima, pini ce
ea cedeaz6.."11

Este mai ugor si vorbegti despre nedreptatea suferiti atunci
cind egti ascultat. $i recunoagterea publici a celor intAmplate
aduce speranfa in privinfa sensibilizirii climatului societifii. Un
climat in care si fie posibil si spargi tabuul ticerii, in care victi-

melor

li

se

di

crezare gi unde primesc ajutorul adecvat. Aceasti
lumini a avut, oricum, ca efect fap-

,,avalangi" de cazuri scoase la
+,

l

tul ci au fost apelate centrele de consiliere gi informare pentru
acordare de ajutor mult mai des.12

F.

{

1

,Dezbaterea publici reprezinti un element important al
adaptirii personale pentru ci, dincolo de constrAngerea personali de menfinere a secretului, zdruncini interdicfia de a
vorbi impusi de fiptagi."t:
- Elisabeth Helming gi Peter Mosses, Institutul German
pentru Studiul Copilului

Nu in mod intdmplitor campania lansati de citre Christine
Bergmann se nume$te ,,Si vorbeEti ajuti". Aceasta este ideea centrali a campaniei. Evident ci numai prin discufii gi prin ascultare
nu se indepirteazinedreptatea din lume. Dar a vorbi este drumul
prin care nedreptatea este transferati gi pe alli umeri gi prin care
primegti confir:rrarea: ,,Sentimentul tiu este corect', ,fi se di crezare" Ei,Nu tu egti cel vinovat."
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CUM AR TREBUI SA CONTINUE

Titulatura de ,,Raport final" a documentului Biroului pentru
Investigarea Datelor privind Abuzul Sexual ar putea duce la concluzia falsi ci acum s-a ficut destul gi ne putem intoarce la treburile zilnice. Dar asta nu este deloc adevirat. in raportul lui
Bergmann, publicat in anul 2011, se fac unele propuneri deslpre
cum ar trebui si utilizim noile descoperiri cu privire la abuzurile
sexuale asupra copiilor gi se fac recomandiri privind misurile ce
ar trebui luate:

o

lnfiinfarea unui serviciu independent gi a unui portal online de asistenfe in domeniul abuzului sexual asupra copi-

o

prelungirea termenului de prescripSe a abuzului sexual la
treizeci de ani
sprijinirea inifativelor celor afectali
noi campanii de sensibilizare a publicului
sprijinul special al victimelor din ciminele din fosta RDG
proiecte de cercetare concrete, in special cu subiectele
,,Abuzurile sexuale asupra copiilor Ei adolescenfilor",
,,Copii gi adolescenfi cu handicap", ,,Copii gi adolescenli
cu istorie de imigrare", ,Violenfa rituahci" gi ,Pornografia

o
o
.
o

o

ilor

infantili"

prevenfia eficienti
Asociafia victimelor soliciti, totu$i, renunlarea completi la
prescripSe gi aduce un argument cu greutate: victimele au deseori
nevoie de foarte mult timp pentru a putea vorbi despre aceasti infracliune
- uneori chiar mai multe decenii. Pentm oamenii afectafi nu existi o prescripfie. Ei sunt marcafi pentru totdeauna de
experienfa avuti.

,Abuzul dureazi de multe ori o viafi intreagi, chiar daci
faptele fur sine au trecut de mult. Victimele nu reugesc si scape

de sentimentul de neputin;i, de neajutorare. El le invadeazi
rela;iile, familiile, le furi lncrederea in alli oameni."la

-

Christine Bergmann

Pentru implementarea misurilor a fost infiinfat Biroul pentru
Investigarea Datelor privind Abuzurile Sexuale asupra Copiilor.

El este subordonat Ministerului Federal pentru Familie (din
Germania) gi trebuie si verifice transpunerea in practici a recomandirilor. Printre sarcinile Biroului se regisesc:ls
o continuarea utilizirii liniei telefonice de contact
o dezvoltarea portalului online de asistenfi
o monitorizarea gi sprijinirea transpunerii recomandirilor
mesei rotunde ,Abuzul sexual asupra copiilor"

o
o

.
o
o

contribulia la prelucrarea cazurilor abuzurilor sexuale asupra copiilor
contribu;ia la infiingarea unui sistem de ajutorare complementar gi a unui consiliu de experp, cit gi a unei componenfe permanente a acestui consiliu
promovarea conectirii gi a schimbului de experiengi
acordarea de proiecte de cercetare
sensibilizarea societdgii cu privire la acest subiect

2

Fante zie, panicare SAU

realitate
,Aga cum fiecare elev cunoagte iegirea de urgenfi in caz
de incendiu, la fel trebuie

si cunoasci sciparea din violenla

sexuali."16

-

Christina Schriider, Ministrul Familiei, 2010

cit

diferit pot fi interpretate
aceste scene, in fun4ie de context, 9i cit de diferite pot fi pirerile
despre ceea ce se inlelege, de fapt, prin abuz sexual.
CAnd un tati face baie impreuni cu fiica sa ln vArsti de noui
ani, acest lucru poate fi foarte normal - a ficut asta dintotdeauna gi cei doi se distreazi foarte bine cAnd fac asta. Dar poate
ci de-abia de curind a inceput si faci asta. Atunci situalia ar fi
cu totul alta. ln cazul biiatului de treisprezece ani care o atinge
intre picioare pe surioara lui de patru ani, decisiv ar fi daci acest
lucru a fost o gregeali neintenfionati sau daci el face acest lucru
cu buni gtiinfi gi in mod indelungat. Interpretarea ar fi, penffu
ambele cazui, cu totul diferiti.
Discufiile privind ceea ce este, cu exactitate, abuzul sexual 9i
cum poate fi el definit sunt purtate de citre expery 9i astizi. Nu
existi o definifie unitari. Cele mai multe incerciri de a cuprinde
asta, vefi remarca foarte repede

de

acest concept sunt completate de restrAngeri gi excepfii:
ABUZUL SEXUAL

_

o

UN CONCEPT DERUTANT

o

Ce este abuzul sexual?
o Un tati face baie

impreuni cu fetifa lui ln vArsti de noui ani.
Un unchi iEi siruti nepofica de cinci ani pe guri.
o O mami se lasi masati de citre fiul ei, in virsti de zece
ani
- gi este imbricati numai cu un slip.
Un gofer de autobuz roagi o elevi de paisprezece ani si-l
scarpine pe penis, deoarece el trebuie si conduci autobuzul cu ambele miini.
Un biiat de treisprezece ani o atinge lntre picioare pe surioara lui de patru ani.
Un biiat de cinci ani li soliciti la gridinifi unei fetife de
o

aceeagi

virsti si-i

faca sex oral.

Daci vi vefi lntreba care dinte aceste situafii poate fi considerati ca fiind ua abuz sexual gi daci vegi discuta cu alfii despre

o
r

Trebuie si existe o diferen;i de vArsti intre feptuitor gi vic-

timi? Unii expe+ propun o diferenli de vArsti de cinci ani
drept criteriu.
Contactul fizic este un criteriu necesar sau gi exhibifionismul este parte a abuzului?
Copilul a fost traumatizat prin acest abuz?
Ce este abuzul prin intermediul internetului?

Toate aceste incerciri de definire au probleme. De exemplu,
abuzul sexual lntre persoane de aceeagi virsti poate fi ugor imaginat, daci ne gindim cAt de diferite poate fi dezvoltarea fizici gi
psihici a doi adolescengi de cincisprezece ani.
Cum poate fi misurat prejudiciul, ffauma care afecteazi un
copil? ln unele cazuri se constati de-abia dupi ani de zile sau
chiar dupi decenii daci un copil a fost vitimat sau chiar traumatizat. Nu existi, pentru astfel de cazui, un instrument de misurare universal. $i, destul de des, nu se poate constata in mod
inechivoc daci, lntr-adevir, contactul sexual a avut loc lmpotriva
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dorinfei copilului. Un copil nu poate si-Ei dea seama care este intenfia adultului. Nu-gi poate inchipui exact ce infeleg adullii prin
sexualitate, chiar daci in teorie cunoa$te cuvintele gi gtie cum
,funcgioneazi" sexualitatea adullilor.
$i, in afari de asta, mulli copii spun ci nu au avut nimic impotrivd sau chiar ci gi-au dorit asta. De obicei spun asta pentru
ci nu pot suporta realitatea qi de aceea sunt nevoili si o reprime.
Ei, pur gi simplu, nu pot suporta faptul ci o persoani care le este
apropiati, de care eventual chiar sunt dependenfi, este capabili
de asemenea fapte groaznice. Copiii nu sunt parteneri cu drepturi
egale, ei sunt inferiori adullilor la nivel fizic, psihic, sufletesc gi
comunicativ
- gi asta intotdeauna!
in consecinfi, lucrurile sunt complicate qi trebuie privite cu
multi atengie. Controversat este $i conceptul de ,,abuz sexual".
Mai existi multe alte denumiri care sunt utilizate: violenfi sexuali, exploatare sexuali, maltratare sexuali, incest, omorirea
sufletului, incest real, violenlS sexualizati, agresiune sexuali sau

hiryrire sexuali.lT
Dar existi totodati gi un acord in privinga unor puncte qi a
unor criterii minimale: activitafile sexuale care sunt intreprinse
in urma unor ameninfiri sau prin violenf dfrzicit fac, in orice caz,
parte din aceasti categorie.
Sexualitatea este ceva intim qi personal gi are inlelesuri cu
totul diferite pentru copii gi pentru adulgi. Asta inseamni ci nu
pot fi folosite pentru copii aceleagi criterii ca in cazul abuzurilor sexuale intre adulli. Cu aceasti rezewi vom folosi definifia
propusi de otganizafia ,,Cifre Negre Cazl.:r.i Neraportate", care
oferi asistenfi copiilor abuzafi sexual, ca pe o aproximare:
,,Abuzul sexual asupra fetelor gi biiefilor este orice activitate sexuali care este efectuati asupra unui copil, impreuni
cu el sau in fafa lui.

Abuzul sexual inseamni ci fiptuitorul/fiptuitoarea igi
folosegte pozifia sa de for,ti gi autoritate, cAt gi relalia de

incredere sau dependenfi, pentru a-qi satisface propriile nevoi

in detrimentul copilului.
Un punct central il reprezinti obligajia directi sau indirecti de mentinere a secretului." 18

Dar chiar gi aceasti definifie este imprecisi 9i nu cuprinde situafia in care fiptuitorul este de aceeagi vdrsti cu victima sau este
un necunoscut.

DATE

$r C|FRE

- 0 NEBUL0ASA

Care este frecvenla abuzului sexual? Unora dintre pirinfi le sunt
de ajutor datele statistice pentfl.r a calcula probabilitatea ca acest
lucru si ii afecteze sau nu pe copiii lor. Cel pufin, igi doresc si

aibi sentimentul ci pot izola dimensiunea pericolului undeva,
intr-un coll al minfii. Dar cifrele nu pot fi citate atdt de exact.
Datele statistice, care sunt furnizate de citre cercetetori, statisticieni gi autoritiple poligieneqti diferi uneori cu mai multe sute
de procente. Care definifie a abuzului sexual a fost folositi drept
bazi gi cine au fost cei intrebali?
Biroul federal pentru criminalitate are cel mai ugor rol. Acesta

publici cifrele privind cazurile de abuz sexual care sunt denun!ate. De exemplu, in Germania, in anul 2009, au fost semnalate
11 319 cazud, iar in anul 2010 au fost inregistrate in acte L4 4O7
cazuri. $i de aici incepe nesiguranfa. De unde vine aceastd cregtere rapidi in numai un an? Au existat, cu adevirat, mai multe
cazrxt sau numai faptul ci tema aceasta a fost mai prezenti in
spa,tiul public a ficut ca populafia si capete mai mult curaj pentru a denunla cazurile de abuz sexual? $i lisAnd aceasti intrebare
deoparte: cAte cazuri nu au fost semnalate deloc? Un singur lucru
este clar: cazurile de abuz sunt mult mai multe.-in funcfie de estimiri, pentrn fiecare caz denunfat existi intre cinci 9i douizeci
de cazuri care nu sunt inregistrate in acte; aceasta inseamni intre

