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Rezumat: Autorul caută în acest articol să surprindă fenomenul social al 
violenţei domestice în contextul pastoralei obişnuite a Bisericii, cu o atenţie 
specială acordată violenţei domestice asupra femeilor şi copiilor în România. 
Analiza violenţei domestice asupra acestor categorii de persoane urmează în 
mare parte ceea ce afirmă Ana Muntean, profesor la Universitatea Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca (România) într-un articol din 2003. Articolul se încheie 
cu propuneri pastorale, deja puse în practică în diverse Biserici din lume, prin 
care se caută combaterea acestui fenomen.
Cuvinte cheie: violenţă domestică, pastorală, violenţă asupra femeilor, 
violenţă asupra copiilor.

Summary: The author seeks, in this article, to catch the social phenomenon of 
domestic violence in the context of Church ordinary pastoral, with an especial 
attention to domestic violence on women and children in Romania. The analysis 
of domestic violence on these categories of persons follows, in a big part that 
is affirmed by Ana Muntean, professor at Babes-Bolyai University from Cluj-
Napoca (Romania) in an article from 2003. The article ends with pastoral 
proposals, already applied in different Churches in the world, by which it is 
sought to combat this phenomenon.
Key words: domestic violence, pastoral, violence on women, violence on 
children.

Limitele studiului de faţă

De la început trebuie să menţionez faptul că nu am experienţă, ca 
activitate pastorală, în privinţa violenţei familiale sau domestice. Ca preot 
am întâlnit frecvent persoane victime ale acestei violenţe sau persoane care 
au exercitat şi exercită violenţe de diferite tipuri în familiile lor. Abordarea 
mea este, cu siguranţă, mai degrabă pe plan teoretic-pastoral şi de aici 
derivă titlul dat acestei conferinţe. 

A trebuit, totodată, să mă concentrez asupra unor anumite forme de 
violenţă domestică. Mai exact, nu ating cazurile de violenţe domestice 
asupra bărbatului, nici violenţele asupra bătrânilor, nici nu tratez explicit 

1 Institutul Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” din Iaşi: email corneliubereasvd@
gmail.com.
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violenţele de natură sexuală exercitate asupra copiilor2. Am luat în 
considerare cazurile cele mai frecvente, probabil, de violenţă intrafamilială, 
cele exercitate asupra soţiei/mamei şi asupra copiilor. Paradoxal, deşi mai 
frecvente, fiind de-a dreptul un fenomen social, ele în teologia pastorală 
sunt tratate extrem de rar şi doar periferic. Mai corect spus, ele sunt 
aproape absente în teologia pastorală familială. Fenomenul este tratat rar, 
repet, deşi în Europa violenţa domestică este cauza principală a morţii 
femeilor între 15 şi 60 de ani3.

Ana Muntean, cadru universitar la Facultatea de Psihologie a 
Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, remarca şi un alt aspect: 
„Deşi violenţa domestică este un fenomen care a însoţit dintotdeauna 
construirea şi dinamica familiei, intrarea ei în atenţia ştiinţelor juridice 
şi sociale este de dată recentă. Doar în ultimii douăzeci de ani ştiinţele 
sociale şi reglementările legale internaţionale fac referinţă la violenţa 
domestică”4. Spre exemplu, primele adăposturi pentru femeile victime ale 
violenţei domestice au apărut în Anglia şi SUA în anii ’70, la aproximativ 
un secol după înfiinţarea primelor adăposturi pentru animale abandonate5.

1. Violenţa domestică asupra femeilor şi implicaţiile pastorale

Femeile, copiii şi bătrânii sunt cei care suferă violenţe tocmai în locul în 
care ar trebui să existe iubire, primire şi acceptare, adică propria familie, 
propria casă. Acest tip de violenţă, numit şi familială sau domestică, 
reprezintă una dintre violările drepturilor omului. Sensibilitatea 
internaţională cu privire la acest subiect a crescut: pe 19 şi pe 25 noiembrie, 
în fiecare an, sunt celebrate „Ziua Mondială pentru prevenirea abuzului 
împotriva copiilor”, respectiv „Ziua internaţională pentru eliminarea 
violenţei împotriva femeilor”6. 

2 Referitor la cazurile de violenţă sexuală domestică din punct de vedere pastoral, meri-
tă atenţie cele propuse de episcopii din SUA, Canada şi Noua Zeelandă: Cf. NCCB/USCC, 
«Walk in the Light»: a Pastoral Response to Child Sexual Abuse (1995): www.usccb.org/
laity/walk.shtml. 

3 Cf. F. occhetta, „La violenza domestica contro bambini, donne e anziani”, La civiltà 
cattolica 3792 (2008) 556.

4 A. Muntean, „Violenţa în familie”, în G. FerréoL – A. necuLau, ed., Violenţa. Aspecte 
psihosociale, col. Psihologie aplicată, Polirom, Iaşi 2003, 139.

5 Cf. A. Muntean, „Violenţa în familie”, 139.
6 Datele au fost stabilite de Adunarea Generală a ONU, cu Rezoluţia nr. 54/134 din 17 

decembrie 1999. Tema violenţei familiale a fost tratată tot mai des în ultimele 3-4 decenii. 
Amintim convenţiile cu privire la „Eliminarea oricărei forme de discriminare împotriva 
femeilor” (adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, 1979), „Convenţia asupra 
Drepturilor copilului” (1990), cea despre „Eliminarea violenţei împotriva femeilor” (1993), 
„Platforma de acţiune” adoptată cu ocazia celei de-a patra Conferinţe Internaţionale cu 



101

Principala funcţie a familiei şi a părinţilor, ca atare, este protejarea 
copiilor. Acest rol trece în plan secundar în cazul violenţei domestice, pentru 
că foarte adesea copiii sunt victime. Dar această afirmaţie nu este atât de 
evidentă. Se rămâne totuşi alături de partenerul violent. Soţiile spun, în 
general, că atunci când nu e violent, soţul lor este bun. Copiii au nevoie de 
părinţi. Adesea propriile rude, proprii prieteni au situaţii asemănătoare. 
Soţiile nu au unde să meargă cu copiii lor, separând-se de soţi... Lista 
poate continua. În plus, cele mai multe femei conştientizează implicaţiile 
violenţei în familie abia când văd reacţiile copiilor: responsabilitatea 
maternă devine atunci mai acută.

Dacă familia reprezintă celula de bază a societăţii, nu ar fi normal ca 
implicit ea să-şi apere membrii cei mai slabi? Ba da. Cu toate acestea... 
mentalitatea noastră generală este că dincolo de uşile unei familii nu 
putem sau nu trebuie să intervenim. Tocmai însă, de exemplu, din cauza 
abuzurilor făcute asupra copiilor, s-au înfiinţat serviciile de protecţie 
socială a copilului. Statisticile, oricât de multe studii s-au făcut până acum, 
nu arată decât vârful aisbergului, şi asta nu doar în România. Aceeaşi Ana 
Muntean oferă şi statistici din diferite ţări. S-ar putea să fim surprinşi. Cu 
referinţă strict la femei, luând în considerare nu durata cât stă o femeie 
alături de partener, ci întreaga viaţă a femeii, începând cu propria familie 
de origine, cifrele arată astfel: în Elveţia o femeie din cinci (21%) suportă 
violenţe în familie în timpul vieţii; în Finlanda 22%; în Canada 29%, în 
Franţa 10%7. 

Când raportul de forţe într-o familie este egal, adică puterea de decizie 
aparţine ambilor parteneri, riscul de violenţă domestică e foarte scăzut. 
Când raportul este unul de dominare-supunere, violenţa ia adesea forme 
punitive. Limitele comportamentului social uman, şi aici intră şi cel 
familial, sunt impuse de regulile moralei. Regulile morale sunt actul de 
identitate al individului. Dar o gândire bazată pe principii şi valori morale 
există în câte cupluri? 

Ana Muntean enumeră 14 aspecte specifice ale violenţei domestice. Ar 
merita să fie examinate toate, dar mă limitez să le amintesc numai pe 
următoarele:

•	 Accesul permanent al agresorului la victimă. Cum se poate apăra o 
victimă atunci când chiar ea consideră că spaţiul familial este unul privat? 
Agresorul are un control total asupra victimelor şi va amplifica starea de 
neputinţă, de violenţă, de lipsă de apărare care deja există în familie.

privire la Femei (Pekin, 1995), precum şi „A doua Adunare Mondială cu privire la bătrâneţe” 
din 2002. Cf. F. occhetta, „La violenza domestica contro bambini, donne e anziani”, 552-563.

7 Cf. A. Muntean, „Violenţa în familie”, 140.
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•	 Angrenarea întregului sistem al familiei. Când un singur membru 
al unei familii este victimă a violenţei, toţi membrii acelei familii vor fi 
victime directe sau indirecte ale agresivităţii. Un agresor, dar mai multe 
victime, mai multe vieţi trăite sub semnul stresului continuu provocat de 
o violenţă continuă sau temporară. 

•	 Relaţiile emoţionale sunt afectate. Afectate poate că nu e cel mai 
bun termen. Ana Muntean foloseşte de fapt o altă expresie: „pervertire 
a relaţiilor emoţionale”. Mai precis: victima se ataşează tot mai mult de 
agresor. Dacă agresorul intercalează între perioadele de violenţă momente 
sau perioade de afecţiune, de înţelegere şi sprijin faţă de victimă, aceasta 
trăieşte un asemenea amestec de trăiri negative şi pozitive simultan, încât 
nu mai are nici o reacţie de apărare. Aşa se explică de ce multe soţii, victime 
ale violenţei din partea soţului, sunt condamnate de copiii lor ca mame: 
aceşti copii nu înţeleg cum se poate ca o mamă să se ataşeze încă mai mult 
de un soţ violent, să-l scuze mereu, să-i ia apărarea în faţa copiilor etc. 

•	 Caracterul secret, privat: victima are puţine resurse de sprijin. 
Ştiind că tocmai în familia lor se întâmplă ceea ce se întâmplă, conştiinţa 
unei anumite ruşini determină ca victimele să nu vorbească despre ceea 
ce are loc. Socialul nu intervine şi adesea agresorul interzice mai mult sau 
mai puţin explicit discuţia cu familia şi cu prietenii pe tema violenţei.

•	 Gradul ridicat de toleranţă faţă de acest fenomen din partea 
mentalităţii comune. James Madison Mannon, un profesor american de 
sociologie, vorbea în 1997 despre  triunghiul violenţei domestice: agresor 
– victimă – „gardianul absent”8. Imaginea a devenit foarte comună din 
acel moment şi foarte folosită în diferite studii de specialitate. Cine este 
gardianul? Opinia publică, preotul, vecinii, rudele... De ce nu intervin? Din 
multe motive, dar unul dintre cele care pot să ne alarmeze mai mult este 
acesta: pentru că nu ne mai interesează. Ne-am obişnuit să fim violenţi 
şi să vedem violenţă. Fenomenul ar fi diferit dacă gardianul ar fi alert, 
treaz, prezent. Victimele sunt întâmpinate cu reticenţă, iar serviciile de 
îngrijire superficiale. „Dacă stă cu el, înseamnă că-i place aşa!” „Nu mă mai 
amestec, pentru că tocmai soţia lui m-a luat la rost, că de ce mă bag eu în 
familia ei!” De câte ori nu am auzit noi astfel de reacţii, mai mult sau mai 
puţin asemănătoare? Absenţa specialiştilor, a legilor şi serviciilor, precum 

8 Cf. J.M. Mannon, „Domestic and Intimate Violence: an Application of Routine Activi-
ties Theory”, în Agression and Violent Behavior, Pergamon 1997, vol. II, nr. 1, 9-24. Man-
non dezvoltă, de fapt, perspectiva teorică despre „activităţile de rutină”, dezvoltată de Co-
hen şi Felson în 1979, care vorbeau despre „gardian” cu referire la cetăţenii obişnuiţi, care 
merg zilnic la muncă, precum şi la camerele de supraveghere, alarme şi încuietori: cf. 
Lawrence E. cohen – Marcus FeLson, „Social Change and Crime Rate Trends: A Routine 
Activity Approach”, American Sociological Review, 44 (1979) 588-605.
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şi mentalitatea tolerantă transformă fenomenul într-o boală socială puţin 
cunoscută, ignorată, cu manifestări dureroase şi durabile9. 

2. Violenţa domestică asupra copiilor şi implicaţiile ei pastorale

La 12 octombrie 2006, UNICEF a publicat un Raport despre fenomenul 
violenţei asupra copiilor, care examina violenţa fizică şi psihologică, 
discriminarea, abandonarea şi maltratările. Raportul examina, totodată, 
abuzurile sexuale în interiorul familiei respectivilor copii, pedepsele 
corporale şi umilitoare din şcoli, problema bandelor de copii de pe străzi, 
înrolarea copiilor în armată ca soldaţi etc10. 

Violenţa asupra copiilor: vorbim despre o violenţă exercitată asupra a 
milioane de persoane, printre cele mai neapărate şi mai neajutorate. În 
anul 2000 se estima că în fiecare an, în lume, între 133 şi 275 de milioane 
de minori sunt victime ale violenţelor fizice, sexuale, psihologice11. În 2002, 
mai multe posturi de televiziune au arătat, uneori de-a lungul mai multor 
zile, cazurile disperate ale unor familii despre care mass-media aflase, 
legate de violenţa familială asupra copiilor. Nimeni nu s-a arătat indignat 
la televizor de faptul că, în acelaşi an 2002, fuseseră asasinaţi în lume 
circa 53.000 de copii. Nu vorbim despre avorturi. Nouă, celor de azi, ne 
este specific să fim foarte curioşi faţă de evenimentele izolate, dar deloc 
sensibili la fenomenul ca atare, ca problemă a omenirii. 

Violenţa asupra copiilor este cel mai adesea efectul unor raporturi 
defectuoase dintre părinţi şi foarte adesea este asociată cu violenţa 
asupra femeii, soţie şi mamă. Convenţia cu privire la drepturile copilului 
reprezintă instrumentul juridic vincolant pentru statele care o ratifică 
(până acum 193 de state); ea însă nu conţine indicaţii cu privire la modul 
în care trebuie însoţite victimele violenţei, nici cum pot fi ele vindecate. 
Aici ar trebui să intervină acţiunea pastorală. 

De regulă, în cele mai multe comunităţi, dacă există familii violente, 
ele sunt marginalizate. Din rândul familiilor violente provin însă cei mai 

9 A. Muntean, „Violenţa în familie”, 146-150.
10 Raportul a fost întocmit la cererea secretarului general al Naţiunilor Unite. Redactat 

ca formă finală de Paul Sergio Pinheiro, World Report on Violence against Children a fost 
prezentat la Biroul ONU de la Geneva la 20 noiembrie 2006, ca rod al colaborării dintre 
Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului, UNICEF şi Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii (OMS). La nivel mondial, un studiu fundamental despre această temă este „Ra-
portul ONU despre violenţa împotriva copiilor” din octombrie 1996. Cf. G. De rosa, „La 
violenza sui bambini”, La Civiltà cattolica 3760 (2007) 360-368.

11 Cf. Behind Closed Doors: The Impact of Domestic Violence on Children, Unicef, Lon-
dra 2006.
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mulţi copii analfabeţi sau cu abandon şcolar. Absenţa planurilor de viitor 
din partea celor supuşi violenţei este o altă caracteristică a acestor copii12. 

Aceste aspecte interesează direct acţiunea pastorală. Ca şi în cazul 
abuzurilor domestice de natură sexuală, victimele violenţei se întreabă: 
Unde era Dumnezeu sau unde este El când toate acestea ni se întâmplă? 
De ce le permite? Cum se poate afirma că Dumnezeu ne iubeşte şi, în 
acelaşi timp, să suport astfel de violenţe? A ajunge la un moment al iertării 
este ceva la capătul unui drum lung, iar iertarea sacramentală implică în 
mod necesar un astfel de drum. 

3. Câteva propuneri pastorale utile

Conferinţa Episcopală Nordamericană, în documentul ei deja amintit 
(„Walk in the Light”: a Pastoral Response to Child Sexual Abuse, 1995) 
propunea ca în unele comunităţi creştine să fie create oficii parohiale 
speciale în cadrul cărora să fie posibile denunţarea abuzurilor şi începerea 
unui drum de reconciliere. Aceleaşi oficii i-ar putea informa pe credincioşi 
cu privire la diferitele aspecte juridice şi morale ale temei violenţei 
domestice. Parohilor li s-a cerut să-i informeze pe credincioşi cu privire la 
fenomen în cadrul predicilor. S-au format grupuri speciale de rugăciune, 
care să ajute victimele abuzurilor pentru a începe o nouă viaţă.

În 1992, NCCB/USCC (Conferinţa Episcopală a SUA, alături de 
episcopii din Canada şi Noua Zeelandă) publica documentul „When I 
call for Help”: A Pastoral Response to Domestic Violence Against Women, 
cu o reeditare şi revizuită, publicată ulterior după zece ani, în 200213. 
Documentul explică dimensiunile problemei. Societatea şi mass-media 
au o mare responsabilitate. Plecând de la faptul că Isus le-a respectat pe 
femei, documentul îi condamnă ferm pe toţi cei care-şi justifică agresiunile 
împotriva femeii prin Biblie. Răspunsul pastoral dat victimelor, mai 
continuă documentul, se poate da prin oferirea de adăposturi victimelor, 
atingerea problemei la cursul de pregătire la căsătorie, o informare mai 
bună despre violenţa domestică. În fine, documentul mai specifică ceva 
important: nici o femeie nu va ieşi din starea ei de victimă doar prin teorii 
despre violenţă domestică, ci prin propuneri concrete, pe care ea să le poată 
pune în practică şi ieşi din situaţie. 

12 A. Muntean, „Violenţa în familie”, 150-153.
13 Cf. www.nccbuscc.org/laity/help.shtml.
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