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A tunci când le sunt aplicate 
pedepse corporale, copiilor le este 
încălcat dreptul la respect pentru 

persoana și corpul lor. În ciuda acestui 
fapt, pedepsele fizice sunt destul de 
răspândite, iar legea din multe țări spune 
că pedepsele sunt un lucru normal. 

Convenția ONU pentru Drepturile Copilului și alte legi internaționale 
spun că statele lumii ar trebui să interzică aplicarea pedepselor 
corporale copiilor, din ce în ce mai multe țări își schimbă legile 
pentru a nu permite pedepsele. 

Există o listă a țărilor care au interzis complet pedepsirea fizică 
a copiilor. O puteți găsi aici: https://endcorporalpunishment.org/
countdown/     

Oamenii au o mulțime de întrebări despre interzicerea pedepsirii 
corporale a copiilor. Această broșură își dorește să ofere răspunsuri 
la aceste întrebări într-un mod accesibil copiilor și tinerilor. Există, 
de asemenea, o versiune a acesteia adresată adulților și o versiune 
care se referă direct la pedepsele corporale aplicate în școală. 
Ambele sunt disponibile aici: www.endcorporalpunishment.org sau 
aici: www.resourcecentre.savethechildren.net 



4  Nu lovi! Interzicerea tuturor pedepselor corporale aplicate copiilor 

6  Glosar – semnificația cuvintelor  

8  Ce este pedeapsa corporală? 

10  Ce este Convenția ONU pentru Drepturile Copilului  
 și ce spune aceasta despre pedepsele corporale  
 aplicate copiilor? 

12  Pedeapsa corporală doare? 

14  Majoritatea adulților din țara mea nu doresc ca  
 pedepsele corporale să fie ilegale. Oare au dreptate?  
 N-ar trebui să îi ascultăm?

16  Unii adulți spun că dacă ai fost lovit când erai copil nu  
 e nimic grav. Ar mai fi fost acești adulți oameni de  
 succes dacă părinții nu i-ar fi pedepsit fizic? 

17  Sunt atâtea lucruri rele care li se întâmplă copiilor, de  
 ce să ne concentrăm atâta pe bătaie?  

18  Părinții au dreptul de a alege cum își educă copiii.  
 Trebuie autoritățile să intervină atunci când nu este  
 chiar atât de grav abuzat?  

21  De ce să nu li se spună părinților să-și lovească copiii  
 mai puțin tare, în loc să se interzică bătaia? 

22  Tinerii spun uneori că e OK să fie pedepsiți corporal.  
 Nu ar trebui autoritățile să îi asculte? 

24  Unii adulți cred că există o diferență mare între a  
 bate un copil și o palmă. Nu se merge prea departe  
 prin interzicerea pedepselor corporale? 

Întrebări
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26  Unii oameni spun că religia lor le spune să folosească  
 pedepsele corporale. Este discriminatoriu să le cerem  
 să înceteze?  

27  Părinții au o viață grea, la fel și profesorii și alte  
 persoane. N-ar trebui autoritățile să aștepte pentru  
 ca situația lor să se îmbunătățească și apoi să interzică  
 pedepsele?  

28  De ce este nevoie ca pedepsele corporale să devină  
 ilegale, nu este suficient ca adulții să fie instruiți să nu  
 le mai aplice? 

30  Pedepsirea corporală a copiilor este un lucru normal  
 în cultura din care fac parte. Dacă devine ilegală, este  
 nedrept față de cultura mea?  

33  De ce le este atât de greu adulților să nu își mai  
 lovească copiii?  

34  Dacă pedeapsa corporală este interzisă, copiii nu  
 vor deveni răsfățați și nedisciplinați, fără respect  
 pentru nimeni și nimic? 

35  Interzicerea pedepselor corporale va duce la  
 aceea că unii copii vor fi pedepsiți în alte moduri,  
 mult mai groaznice, cum e abuzul emoțional, umilirea  
 sau încarcerarea acestora?  

37  Interzicerea pedepselor corporale va însemna  
 trimiterea părinților la închisoare și luarea copiilor în  
 custodia statului?  

38 Este normal ca părinții să-și lovească copiii pentru a-i  
 împiedica să-și facă rău? 



Glosar 

Atac – infracțiunea de a răni pe cineva intenționat 

Interdicție – a nu permite o anumită acțiune, a spune că 
ceva nu este permis. Când într-o țară există interdicția 
de lovire a copilului, asta înseamnă că nimeni în acea 
țară nu are voie să lovească un copil 

A face campanie – a încerca întreprinzi acțiuni pentru 
ca să schimbi ceva ce crezi că este greșit 

Discriminare – a trata o persoană sau un grup de per-
soane mai rău decât pe altele, fără un motiv întemeiat. 
De exemplu, a te purta urât cu oamenii de o anumită 
religie, sau a trata mai prost tinerii decât persoanele în 
vârstă.

Protecție egală – Atunci când vorbim despre ”pro-
tecție egală” ne referim la faptul că toți copiii ar trebui 
să fie protejați împotriva tuturor formelor de violență, în 
aceeași măsură ca și adulții. De exemplu, dacă este ilegal 
să lovești un adult, atunci ar trebui să fie, de asemenea, 
ilegal să lovești un copil.  

Drepturile omului – drepturi fundamentale, asupra 
cărora oamenii din toată lumea au decis că le are fiecare 

Ilegal sau nelegitim – care încalcă legea, este împotriva 
legii 

Lege – un set de reguli care le spune oamenilor dintr-o 
țară cu trebuie să se poarte
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Legal sau legitim – atunci când afirmăm că un lucru 
este ”legal” într-o anumită țară, aceasta înseamnă că 
legea din acea țară susține că acel lucru este normal, 
acceptat

Integritate fizică – a fi stăpân pe și a deține controlul 
asupra propriului corp. Fiecare are dreptul la integritate 
fizică și la protecția propriului corp împotriva tuturor 
formelor de violență 

Disciplină pozitivă – o formă non-violentă și respec-
tuoasă de educare și comunicare cu copiii, care încura-
jează dezvoltarea sănătoasă și învățarea 

Prevenire – a opri un lucru înainte ca acesta să se 
întâmple 

Interdicție – atunci când legea dintr-o anumită țară nu 
îți permite să faci un anume lucru

Protecție – a păstra pe cineva sau ceva în siguranță. 
Protejarea unui copil de violență înseamnă a-i ține la 
adăpost de orice formă de violență 

Tradiție sau tradițional – modul în care sunt făcute 
lucrurile, care vine din trecut 

Violarea drepturilor unei persoane – drepturile cuiva 
sunt violate atunci când acestea nu sunt respectate de 
către alte persoane 

Violență – a face rău cuiva cu intenție
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”Pedepsele corporale” sunt acele pedepse în care este 
folosită forța fizică pentru a provoca suferință sau a face 
pe cineva să nu se simtă bine. Orice pedeapsă în care este 
folosită forța este o pedeapsă corporală, indiferent cât de 
ușoară este. 

De exemplu, dacă un copil mic varsă cana cu apă, iar 
părinții îi dau peste mână pentru a-l pedepsi, aceasta 
este pedeapsă corporală. Pedepsele corporale înseamnă 
adesea lovirea sau pălmuirea copiilor, însă pot lua și alte 
forme (de exemplu, îmbrâncirea, scuturarea sau forțarea 
copiilor să stea în poziții incomode). Dacă, la școală, un 
copil care nu știe răspunsul la o întrebare, este forțat 
de către profesor să stea într-un picior pentru o lungă 
perioadă de timp, aceasta este, de asemenea, pedeapsă 
corporală.

Există și alte forme de pedeapsă care nu sunt fizice, dar la 
fel de crude – de exemplu, atunci când adulții sperie copiii 
intenționat sau îi fac de rușine. Acest fel de pedeapsă este 
la fel de lipsit de respect față de copil și la fel de greșit, ca 
și pedepsele fizice. Aceste pedepse pot fi aplicate copiilor 
în diverse locuri, inclusiv acasă, la școală sau în alte locuri 
unde există copiii în îngrijire, chiar și în închisorile unde 
sunt ținuți copii. 

Toate tipurile de pedepse crude și inumane, inclusiv 
pedepsele corporale sunt greșite și ar trebui interzise. 

Ce sunt pedepsele corporale?
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Convenția Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile 
Copilului(CONUDC sau UNCRC) este lista cea mai 
complexă de drepturi ale copiilor din câte există. Are 54 
articole, care descriu toate drepturile de care trebuie să 
se bucure copiii. 196 de țări au semnat această convenție, 
aceasta adunând mai multe state semnatare decât oricare 
altă convenție privind drepturile omului.  

Comitetul Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului este 
cel care trebuie să se asigure că statele care au semnat 
Convenția o vor aplica în practică. Comitetul a explicat 
clar: pentru ca țările să poată proteja corespunzător 
drepturile copilului, unul din principalele lucruri pe care 
trebuie să le facă, este să adopte legi care interzic folosirea 
pedepselor corporale asupra copiilor. 

Ce este Convenția ONU pentru 
Drepturile Copilului și ce spune 
aceasta despre pedepsele 
corporale folosite asupra 
copiilor? 

10  Nu lovi! Interzicerea tuturor pedepselor corporale aplicate copiilor 





Pedepsele corporale dor?

Da, cu siguranță! Adulții adesea nu își dau seama că 
pedepsele corporale dor atât pe dinafară, cât și pe interior. 

Pedepsele corporale dor fizic și emoțional, și pot fi 
foarte umilitoare. În toată lumea, în acest moment sunt 
făcute cercetări despre ce simt copiii legat de pedepsele 
corporale. În aceste cercetări, copiii le spun adulților că 
pedepsele corporale dor foarte tare. 

Cea mai are cercetare este Studiul Secretarului General 
al ONU privind Violența împotriva Copiilor.1  În 2006, 
profesorul Paulo Sérgio Pinheiro, cel care a condus studiul, 
a scris următoarele: 

” Pe tot parcursul cercetării, copiii și-au exprimat în 
permanență nevoia ca aceste violențe să înceteze. Copiii 
vorbesc despre durerea, nu doar fizică, ci și sufletească, 
interioară pe care aceste violențe le-o provoacă, violențe 
aprofundate de faptul că sunt acceptate și chiar susținute 
de către adulți. Autoritățile trebuie să accepte că aceasta 
este o urgență, deși nu una nouă.  De secole, copiii au 
fost supuși violenței de către adulți, nevăzuți, neauziți. 
Însă acum că dimensiunile și impactul violenței împotriva 
copiilor devine vizibil, acești copii nu mai pot aștepta prea 
mult protecția efectivă la care au dreptul  absolut aici și 
acum.” 

1. Studiul Secretarului General al ONU privind Violența împotriva Copiilor este o 
cercetare impresionantă a fenomenului violenței împotriva copilor în toată lumea.O 
echipă de la ONU a întrebat copii, adulți și organizații din multe țări despre violența  
împotriva copiilor în țările respective. Puteți citi mai multe despre acest studiu aici: 
http://www.unviolencestudy.org/ 
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Alte cercetări2 despre pedepsele corporale ne spun despre 
cum acestea afectează oamenii. De exemplu, un important 
studiu publicat în 2002, a demonstrat că acei copii cărora 
părinții le-au aplicat pedepse fizice au avut mai multe 
probleme decât ceilalți – inclusiv erau mai agresivi și mai 
neprietenoși, aveau dificultăți în a face diferența dintre 
bine și rău, și chiar s-au îmbolnăvit de boli legate de 
sănătatea mintală. 

Toate aceste cercetări sunt deosebit de importante, însă 
chiar și dacă acestea nu ar fi existat, pedepsele corporale 
ar fi fost, oricum, un lucru rău. Chiar dacă o palmă nu 
provoacă cuiva daune pe termen lung, oricum este greșit 
să lovim. Știm că este greșit să lovim un adult, însă și copiii 
au același drept să fie protejați împotriva violenței, la fel ca 
și adulții. 

2. Puteți citi mai multe despre aceste studii în versiunea pentru adulți a acestei 
broșuri, care poate fi găsită la Inițiativa Globală pentru Încetarea Pedepselor 
Corporale Aplicate Copiilor, www.endcorporalpunishment.org  sau Centrul de Resurse 
al ”Salvați Copiii Suedia”, www.resourcecentre.savethechildren.net 
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Ce mai mulți adulți din țara 
mea nu vor ca pedepsele 
corporale să fie ilegale. Ar 
trebui să le dăm ascultare? 

Nu. Copiii au dreptul de a fi protejați de violență, chiar dacă 
nu toți sunt de acord cu aceasta. 

Autoritățile trebuie să se asigure că drepturile copilului 
sunt respectate. Politicienii ar trebui să știe acest lucru 
și să insiste asupra lui, chiar dacă mulți adulți nu sunt de 
acord. 

În aproape toate țările în care au fost interzise pedepsele 
corporale, mulți adulți nu erau de acord cu aceasta la 
început – însă atunci când legea a fost adoptată, oamenii 
au început să își schimbe părerea și  să înțeleagă că 
pedeapsa corporală este greșită. În viitor, adulții vor privi 
cu rușine și mirare la vremurile în care era normal să 
lovești copiii. 

De asemenea, este important să fie știut că rezultatele 
studiilor care se bazează pe opinia oamenilor nu pot fi 
întotdeauna exacte, pentru că răspunsurile oferite de 
oameni se schimbă, în dependență de cât de multe cunosc 
oamenii despre subiect și cum sunt formulate întrebările. 



“Copiii au 
dreptul să 

fie protejați 
de violență,
chiar dacă 
nu toată 

lumea este 
de acord.”
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Unii adulți spun că deși au fost 
și ei bătuți în copilărie, asta nu 
le-a făcut rău. Ar mai fi fost ei 
adulți realizați dacă părinții nu 
le-ar fi dat o bătaie? 

De fapt, nimeni nu știe cum ar fi fost astăzi acei adulți, 
dacă nu ar fi fost pedepsiți prin bătaie sau umilire, de către 
părinții lor.

De regulă, cei care lovesc copiii, au fost bătuți, la rândul 
lor, în copilărie. Nu are sens să dăm vina pe oameni pentru 
că și-au lovit copiii în trecut, pentru că ei făceau doar ceea 
ce atunci era considerat o normalitate, însă lucrurile se 
schimbă și noi acum cunoaștem că este greșit și foarte 
dăunător să lovești un copil. Astăzi, noi înțelegem că 
toți copiii au drepturi, la fel ca și adulții, că e timpul să 
ne asigurăm că aceste drepturi sunt respectate, inclusiv 
dreptul de a fi protejat împotriva violenței.

Unii oameni spun: ”Și eu am fost bătut când eram copil 
și am crescut om normal.” Sunt, însă, alți oameni care 
au fost bătuți sau umiliți în copilărie și acum nu sunt în 
regulă. Nimeni nu spune despre ei că ceea ce au pățit a 
fost un lucru bun. Adesea, anume faptul  că cineva a reușit 
să treacă peste bătaie, iar alții - nu, i-a ajutat pe unii să fie 
”normali”, nu violența în sine i-a făcut adulți cumsecade. 



Lucruri mult mai rele li se 
întâmplă copiilor, de ce să 
atragem atenția asupra bătăii?

”Disciplinarea” prin violență este cea mai răspândită formă 
de violență împotriva copiilor.3 Mii de copii, majoritatea 
foarte mici, ajung să moară anual din cauza pedepselor 
corporale în toată lumea, cei care sunt răniți – de ordinul 
milioanelor. Bătaia îi face pe copii să accepte violența și 
i-ar putea face să se comporte violent sau agresiv în viitor.

Atunci când legea le permite adulților să bată copiii, 
aceasta demonstrează că societatea îi vede pe copii ca 
pe niște obiecte, mai puțin importante decât adulții, nu 
cape titulari de drepturi. Interzicerea pedepselor corporale 
arată că societatea crede că toți copiii sunt importanți, iar 
aceasta are un efect pozitiv asupra modului în care copiii 
sunt văzuți și tratați. Nici o țară nu poate pretinde că apără 
drepturile omului sau ale copilului, sau că are un sistem 
sigur de protecție a copilului, atâta timp cât permite 
violența împotriva copiilor. 

3. UNICEF (2014), Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of 
violence against children, NY: UNICEF
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Părinții au dreptul de a alege 
cum își educă și cresc copiii. Ar 
trebui statul să se amestece, 
dacă acești copii nu sunt supuși 
unor abuzuri grave? 

Părinții nu sunt stăpânii copiilor lor – copiii sunt oameni 
care au, la rândul lor, drepturi.  

Aceste drepturi trebuie să fie respectate, oriunde, inclusiv 
acasă. Fiecare membru al familiei are drepturi egale de a 
fi protejat împotriva violenței, indiferent de ce vârstă ar 
avea. Așa cum adulții nu trebuie să se lovească între ei, nu 
trebuie să-i lovească nici pe copii - asta ar trebui să spună 
și legea. 

Convenția ONU privind Drepturile Copilului spune 
că familiile sunt foarte importante și că părinții au 
responsabilitatea de a avea grijă de copiii lor, și de a se 
asigura că acționează în interesul superior al copilului.

Unii oameni spun că bătaia este o pedeapsă bună pentru 
copii, însă Comitetul pentru Drepturile Copilului susține 
că pedepsele corporale nu sunt niciodată bune și are o 
mulțime de dovezi, ca să demonstreze aceasta. Interesul 
superior al copilului este acela de a fi protejat de orice 
formă de violență, inclusiv pedepse corporale. 
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“Părinții 
nu sunt 

stăpâni
copiilor lor.”



“Nu
există

bătaie
”inofensivă””
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De ce nu sunt învățați părinții 
cum să își bată copiii ca să nu-i 
pună în pericol, în loc să fie 
interzisă bătaia?
Nu există bătaie ”în siguranță”. Orice formă de bătaie sau 
lovire este o dovadă de lipsă de respect față de copii și le 
încalcă acestora dreptul la control asupra propriului corp.  

Multe cercetări au arătat că pedepsele corporale ”ușoare” 
pot duce la violență mai gravă asupra copiilor. De 
asemenea, cercetările au arătat că adulții nu pot să-și dea 
seama dacă au lovit copilul mai puternic decât intenționau. 
Vedeți și pagina 12 ”Pedepsele corporale dor?” 

Câteva țări au încercat să introducă legi care defineau 
moduri acceptabile de lovire a copiilor, de exemplu 
introducând anumite condiții, cum ar fi vârsta de la care 
un copil poate fi bătut sau sexul acestuia(băiat sau fată) 
sau modurile în care pot fi aplicate pedepsele corporale. 
Acesta este un lucru injust și greșit. Oamenii nu au spus 
niciodată că anumite forme de violență împotriva femeilor 
sau bătrânilor sunt normale. Bineînțeles că toate formele 
de violență asupra acestor grupuri și asupra altor grupuri 
trebuie să fie ilegale. La fel  este și cu violența împotriva 
copiilor. Aceștia au dreptul egal de a fi protejați de atacuri. 
Mai ales copiii, care sunt aproape întotdeauna mai mici 
și având o forță mai mică decât adulții, au dreptul la mai 
multă protecție. 



Adulții trebuie întotdeauna să asculte ce spun copiii și să 
încerce să îi înțeleagă. 

Ar putea exista multe motive pentru care copiii să susțină 
aparent folosirea pedepselor corporale. De exemplu, 
adesea, copiii refuză să creadă că părinții le-ar putea face 
rău fără un motiv bine întemeiat. Sau poate doar toată 
lumea din jurul copiilor crede că pedepsele corporale 
sunt normale și de aceea ajung și ei să creadă acest lucru. 
Poate fi dificil să gândești diferit și să contești unele idei cu 
care toată lumea pare să fie de acord, mai ales atunci când 
copiii nu își cunosc drepturile. 

Toți copiii au dreptul de a fi respectați și de a fi în 
siguranță, protejați de orice formă de violență. Copiii din 
toată lumea au nevoie de protecție împotriva violenței la fel 
ca și adulții, poate chiar mai mult.

În această broșură, am menționat deja despre faptul că în 
cadrul cercetărilor, o mulțime de copii le-au spus adulților 
ce mult doare bătaia, pedepsele corporale, atât fizic, cât și 
emoțional (vedeți pagina 12 ”Pedepsele corporale dor?”). 

Mulți copii și tineri cred că pedepsele corporale ar trebui 
să fie scoase în afara legii. În multe țări, copiii sunt cei care 
fac campanii împreună cu adulții pentru a obține protecție 
egală împotriva violenței.

Uneori tinerii susțin că 
pedepsele corporale sunt 
normale. N-ar trebui autoritățile 
să țină cont de părerea lor?
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Bătaia poate răni fizic un copil mai mult decât doar o 
palmă, însă ambele sunt acțiuni violente care încalcă 
drepturile copilului.  

Când adulții numesc pedepsele fizice ”lovituri iubitoare” 
sau ”o palmă părintească”, aceștia încearcă astfel să 
explice cum văd ei diferența dintre a fi nemilos și crud cu 
un copil și pedepsirea unui copil pentru că-i vor binele și 
îl iubesc. Ei cred că aceste ”palme cu dragoste” nu sunt 
suficient de dure pentru a face rău unui copil.  

Cu toate astea, atunci când oamenii desfășoară 
campanii de încetare a violenței împotriva femeilor sau a 
persoanelor vârstnice, ei nu zic că ”palmele cu dragoste” 
sunt permise – ei militează pentru încetarea tuturor 
formelor de violență împotriva femeilor și bătrânilor, 
susținând că toate acestea sunt greșite. De ce ar trebui 
să fie diferit pentru copii? Bătaia este numită ”palmă 
părintească”, ceea ce e foarte confuz, pentru că deși sună 

Neki odrasli misle da postoji 
velika razlika između batina 
i „ćuške iz ljubavi”. Nije li se 
zabranom telesnog kažnjavanja 
otišlo predaleko? 
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inofensiv, bătaia nu înseamnă comportament afectuos și 
iubitor. 

Unii oameni mai spun că există o diferență mare între 
abuzul față de copii și o palmă sau o lovitură, adică dacă un 
copil nu este lovit foarte tare, este mai puțin grav. Chiar și 
dacă nu este lovit tare, acest fapt oricum încalcă drepturile 
copiilor de a fi tratați respectuos și de a avea control 
asupra propriului corp. Există multe alte moduri pozitive 
de a-i ajuta pe copii să învețe, care nu includ pedepsele 
violente.

Parlamentele și guvernele au afirmat, în mod tradițional, 
că abuzul și pedepsele corporale sunt două lucruri 
complet diferite, însă cele mai multe abuzuri se întâmplă 
atunci când un adult pedepsește un copil. Nu este corect 
să afirmi că sunt două lucruri completamente diferite. 
Pentru a-i proteja pe copii și a le respecta drepturile, toate 
formele de violență trebuie să devină ilegale.



Nu. Oamenii au dreptul să practice religia, însă trebuie să 
respecte drepturile altor oameni. 

Este adevărat că uneori oamenii cred că religia, credința 
lor, le cere să aplice copiilor pedepse fizice. Asta, însă nu 
le dă dreptul să practice pedepsele fizice. Cu toții avem 
dreptul să ne practicăm religia, atâta timp cât ea nu 
încalcă drepturile altor oameni. Toți copiii au dreptul la 
protecție împotriva violenței, indiferent de religia lor sau a 
părinților lor.  

Lovirea copiilor vine în contradicție cu valorile și credințele 
principalelor religii ale lumii. Aceste religii învață despre 
compasiune, egalitate, dreptate și non-violență. Liderii 
religioși fac parte dintr-o mișcare globală menită să 
înceteze pedepsele corporale aplicate copiilor. La 
Adunarea Mondială a Religiilor pentru Pace din Japonia, 
în 2006, peste 800 de lideri religioși din toată lumea 
și-au luat angajamentul ”religios” de a combate violența 
împotriva copiilor.4  

Unii adulți consideră că există 
o diferență mare între a bate 
un copil și o palmă dată ca 
pedeapsă –”o lovitură iubitoare, 
cu dragoste”. Oare scoaterea 
în afara legii a pedepselor 
corporale nu merge prea 
departe? 

4. Pentru mai multe informații, accesați: www.churchesfornon-violence.org. 
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Nu. Copii nu trebuie să aștepte ca să fie protejați de 
violență. Ei au nevoie de protecție acum.  

Această întrebare relevă ceva ce majoritatea oamenilor 
deja știe – adesea, adulții lovesc copiii pentru a se răcori, 
pentru a se elibera de stres și furie, nu pentru a-i învăța pe 
copii cum să se poarte bine. Este adevărat că mulți adulți 
din toată lumea au vieți grele și diferite probleme, însă ei 
nu ar trebui să pună aceste probleme pe umerii copiilor. 

Adulții care își ies din fire și lovesc copiii se simt adesea 
vinovați după aceasta. Pe termen lung, interzicerea 
pedepselor corporale și folosirea disciplinei pozitive va 
face viața mai puțin stresantă, atât pentru adulți, cât și 
pentru copii. 

Viața e și așa destul de grea 
pentru mulți părinți, profesori 
și alți adulți. Poate ar fi mai 
bine ca statul să aștepte 
cu interzicerea pedepselor 
corporale până când lucrurile se 
îmbunătățesc?

Inițiativa globală de încetare a tuturor formelor de pedepse corporale aplicate copiilor      27



Chiar și dacă adulților li se oferă îndrumare pentru a nu 
mai lovi copiii, dar legea permite acest lucru, asta produce 
confuzie pentru toți, mulți adulți vor continua să lovească 
copiii.  

Legea trebuie să afirme clar că lovirea copiilor este greșită 
și nu va mai fi acceptată. Aceasta transmite un mesaj 
clar pentru toată lumea. Apoi, în paralel cu schimbarea 
legii, statul și alte organizații ar trebui să îi învețe pe adulți 
despre metodele pozitive de educare a copiilor. 

De ce este nevoie ca pedepsele 
corporale să devină ilegale? Nu 
este posibil doar să îi învețe 
cineva pe adulți să nu le 
folosească? 

28  Nu lovi! Interzicerea tuturor pedepselor corporale aplicate copiilor 





Există multe lucruri cu care putem să ne mândrim, fiecare 
cultură le are, însă bătaia nu e unul din ele! 

În istorie, ”tradiția” de a lovi copiii vine probabil, de la 
popoarele europene. În timpul cuceririlor altor țări, ei 
au dus mai departe ideea pedepselor corporale. Astăzi, 
singurele societăți în care copiii nu sunt pedepsiți fizic 
niciodată și nu le este cunoscut acest fenomen, sunt 
popoarele mici, izolate, care trăiesc în sălbăticie. 

Pedepsele corporale sunt prezente în majoritatea culturilor 
și toate ar trebui să renunțe la ele, la fel cum au renunțat la 
alte încălcări ”tradiționale” ale drepturilor omului. Cultura 
se poate schimba, iar oamenii pot alege cum doresc să fie 
societatea în care trăiesc. Acum există numeroase mișcări 
pentru încetarea aplicării pedepselor corporale copiilor 
pe toate continentele, iar pedepsele corporale în școli și 
închisori au fost scoase în afara legii în multe țări ale lumii.5  

Nu contează de unde provine un copil, ce vârstă sau religie 
are – toți copiii au dreptul la protecție împotriva violenței. 
Cultura și tradițiile nu pot fi folosite drept scuză pentru 
folosirea violenței asupra copiilor. Pedepsele corporale 
sunt un lucru normal în cultura țării mele. Dacă devin 
ilegale, este acesta un lucru nedrept față de cultură?  

Pedepsele corporale sunt un 
lucru normal în cultura țării 
mele. Scoaterea lor în afara 
legii este nedrept față de 
cultura mea? 

5. Vedeți lista tuturor țărilor aici – https://endcorporalpunishment.org/global-
progress/globaltable-of-legality/ 

30  Nu lovi! Interzicerea tuturor pedepselor corporale aplicate copiilor 



Inițiativa globală de încetare a tuturor formelor de pedepse corporale aplicate copiilor      31



“Părinții 
pot decide 

să-și educe 
copiii

fără
violență.”



Este adevărat că multor adulți, inclusiv politicienilor, 
le este greu să accepte ideea interzicerii pedepselor 
corporale. Dacă nu s-ar opune, copiii ar beneficia deja, de 
aceeași protecție împotriva violenței, ca și adulții.  

Există câteva motive pentru care adulților le este dificil să 
renunțe la lovirea copiilor: 

1. Experiența personală. Majoritatea adulților au fost 
loviți/bătuți de propriii părinți când erau, și ei, copii. De 
asemenea, mulți părinți și-au lovit, măcar o dată, copiii. 
Nimănui nu-i place să se gândească de rău despre proprii 
părinți sau despre modul în care aceștia își educă copiii. 
Aceasta face dificil ca oamenii să recunoască faptul că 
pedepsele corporale nu sunt un lucru bun. Nu are sens să îi 
învinovățim pe părinții care au folosit pedepsele corporale 
în trecut – de obicei, ei doar făceau ceea ce credeau că 
este bine și normal. Acum, însă, este timpul să trecem 
peste aceasta și să mergem mai departe!  

2. Adesea, adulții lovesc copiii pentru că ei sunt, la 
rândul lor, stresați sau furioși. Când fac acest lucru, el se 
transformă într-un obicei – dacă adultul crede că un copil 
se poartă urât, îl lovesc automat. Este dificil să schimbi 
astfel de obiceiuri, dar nu este imposibil. Părinții pot lua 
decizia de a-și educa copiii fără violență. Autoritățile și alte 
organizații, cum ar fi cele de calitate, sau cele religioase, îi 
pot ajuta pe părinți să facă asta.

3. Uneori, adulții nu cunosc faptul că există și alte moduri 
de a-i educa pe copii. Statul și alte organizații îi pot ajuta pe 
adulți să învețe despre disciplina pozitivă, pentru ca viața 
alături de copii să fie armonioasă și pașnică, iar relațiile 
dintre ei – pozitive și non-violente. De ce oare le este atât 
de greu adulților să înceteze să lovească copiii? 

De ce le este greu adulților să 
înceteze să mai lovească copiii? 

copiii
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Nu! Copiii pot învăța fără să fie nevoie de pedepse violente, 
ci prin înțelegere, respect, toleranță. 

Pedepsele corporale îi învață pe copii că folosirea violenței 
este un mijloc bun de a-ți rezolva problemele și că este 
normal să folosești violența împotriva oamenilor mai slabi 
și mai mici decât tine. Pedepsele corporale nu fac decât 
să îi sperie pe copii să dea dovadă de ”respect” pentru 
oamenii mari, însă nu este același lucru cu a înțelege ce 
este, de fapt, respectul reciproc. De fapt, cercetările au 
arătat că pedepsele corporale îi fac pe copii mai agresivi, 
aceștia au dificultăți în relații și dau dovadă din ce în ce mai 
puțin de respect față de alții, pe măsură ce cresc. 

Autoritățile trebuie să susțină parentalitatea pozitivă și 
să ajute adulții să învețe despre disciplinarea pozitivă și 
educația fără violență. Disciplinarea pozitivă nu îi răsfață 
pe copii, îi ajută să învețe să gândească despre cum îi 
influențează comportamentul lor pe ceilalți. Există o 
mulțime de informații și materiale care pot fi traduse și 
apoi folosite pentru a ajuta părinții din orice țară. 

Dacă pedepsele corporale vor 
fi interzise, copiii nu vor deveni 
răsfățați și nedisciplinați, 
lipsiți de respect față de 
oricine și orice? 

34  Nu lovi! Interzicerea tuturor pedepselor corporale aplicate copiilor 



Copiii au dreptul la protecție împotriva TUTUROR 
formelor de tratamente inumane și degradante. 

La fel ca și pedepsele corporale, acestea includ abuzul 
emoțional, umilirea (de exemplu înjosirea unui copil, 
a-l face de rușine). Odată cu interzicerea pedepselor, 
autoritățile trebuie să îi ajute pe părinți să învețe despre 
metodele pozitive, non-violente de educare a copiilor.

Părinții care își lovesc copiii nu se simt bine făcând asta, 
adesea ei simt vină și supărare. Majoritatea ar dori să 
primească sfaturi despre cum să rezolve problemele 
cu copiii fără a recurge la violență. Susținerea părinților 
în folosirea metodelor pozitive  de educare a copiilor/
parentalitate ajută la soluționarea conflictelor fără 
folosirea violenței sau oricăror alte rele tratamente. Acest 
lucru face viața de familie mai bună pentru toți. 

Interzicerea pedepselor 
corporale va duce la aceea că 
unii copii vor fi pedepsiți în alt 
mod, mult mai grav, cum ar fi 
abuzul emoțional, umilirea sau 
închiderea acestora?
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Nu. Noi nu dorim să schimbăm legea pentru a-i pedepsi pe 
părinți.  

Interzicerea pedepselor corporale nu este făcută cu scopul 
de a pedepsi părinții, ci de a proteja copiii și de a transmite 
un mesaj tuturor că pedepsele violente nu ar mai trebui 
folosite.

Copiii ar trebui să fie despărțiți de părinții lor numai 
în cazul în care riscul de a fi răniți este foarte mare. În 
celelalte cazuri, familiei i se va oferi sprijin și instruire.  

În unele țări, pedepsele corporale au fost deja scoase în 
afara legii. Nu există dovezi că mult mai mulți părinți au 
fost trimiși la închisoare. Ca și în cazul violenței între doi 
adulți, se ajunge la judecată doar în cazul în care violența 
este foarte gravă. Astfel va fi și în cazul violenței unui adult 
către un copil. 

Modificarea legii, însă, va face mai simplă pedepsirea 
părinților și altor adulți care provoacă răni serioase 
copiilor. De asemenea, mai multe eforturi vor fi făcute 
pentru a susține și educa părinții prin prevenirea înrăutății 
situației. 

Interzicerea pedepselor 
corporale va însemna trimiterea 
multor părinți la închisoare și 
aducerea copiilor în servicii de 
plasament?
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A lovi un copil nu e același lucru cu a-l proteja!

Părinții trebuie să își protejeze copiii întotdeauna, mai ales 
când sunt foarte mici. Aceasta este o datorie normală de 
părinte. Dacă copilul se îndreaptă spre o sursă de foc sau 
aleargă spre un drum periculos, o stradă aglomerată sau 
o șosea, firește că părinții trebuie să îi oprească, prin a-i 
trage înapoi, a-i ridica în brațe, a le arăta și spune despre 
pericolul iminent, pentru că nu lovirea îi învață pe copii că 
trebuie să se protejeze, sau că părinții vor să îi protejeze.

Scoaterea în afara legii a pedepselor corporale nu îi 
oprește pe părinți să își protejeze copiii de pericolele fizice. 
Fiecare înțelege că să protejezi pe cineva de un pericol nu 
este același lucru cu a fi violent cu acea persoană. 

Este normal ca părinții să 
își lovească copiii pentru a-i 
împiedica să-și facă rău lor 
înșiși? 
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Inițiativa Globală pentru Încetarea Tuturor Pedepselor Corporale 
Aplicate Copiilor 

Inițiativa Globală pentru Încetarea Tuturor Pedepselor Corporale Aplicate 
Copiilor promovează interzicerea și eliminarea aplicării pedepselor corporale 
și oferă suport tehnic gratuit și consiliere pe toate aspectele reformării 
legislative. 

www.endcorporalpunishment.org

info@endcorporalpunishment.org 

www.twitter.com/GIendcorpun 

www.facebook.com/GIendcorporalpunishment

Salvați Copiii Suedia 

Salvați Copiii Suedia militează pentru interzicerea pedepselor corporale în 
orice mediu. În 1979, Salvați Copiii Suedia a contribuit la faptul că Suedia 
a devenit prima țară din lume care a interzis explicit pedepsele corporale. 
Organizația lucrează pentru a sublinia importanța interzicerii prin lege 
a pedepselor corporale și eliminării acestora, precum și la includerea 
acestei probleme pe agenda politică în întreaga lume.  

info@rb.se 

www.raddabarnen.se 

resourcecentre.savethechildren.net

E timpul ca pedepsele 
corporale aplicate 
copiilor să înceteze. 
Copiii au dreptul de a 
fi respectați, drepturi 
egale la protecție 
împotriva tuturor 
formelor de violență, 
începând de acum!




