
 
 

SONDAJ World Vision România cu privire la abuzul sexual asupra copiiilor 

Ianuarie 2020 

 

Rezultatele unui sondaj online coordonat de Fundaţia World Vision România pe un eșantion de 1.594 

de copii cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani (cei mai mulți, elevi de liceu) în perioada decembrie 2019- 

ianuarie 2020  indică faptul că aceștia nu cunosc toate formele de abuz sexual – aspect extrem de 

important pentru a le putea reclama, iar atunci când o fac sunt extrem de rezervați în a discuta cu 

adulții din preajma lor sau în a reclama faptele la poliție sau la protecția copilului. Sondajul a fost 

realizat de elevii din Consiliul Consultativ al Copiilor din cadrul World Vision România, un grup de 12 

adolescenţi care reprezintă vocea tuturor celor 14.000 de copii sprijiniţi prin programele Fundaţiei. 

Chestionarul a fost completat de copiii participanți la sondaj în perioada decembrie 2019 – ianuarie 

2020, respondenții provenind din 27 de județe și municipiul București, preponderent din județele 

Dolj, Vâlcea, Vaslui, Cluj, Iași, Buzău și Ialomița.  

Copiii nu cunosc toate formele de abuz sexual 

Cele mai importante rezultate ale sondajului indică faptul că majoritatea copiilor nu cunosc toate 

formele de abuz sexual. Astfel, 4 din 5 copii nu știu că mimarea actului sexual, fără ca acesta să aibă 

loc, este o formă de abuz sexual. 70% dintre minorii chestionați nu știu că atunci când abuzatorul se 

dezbracă (parțial sau total) în fața lor este tot o formă de abuz sexual. O proporție similară a 

respondenților nu știe că obligarea sau invitarea copilului să vizioneze imagini sau/ și filme cu 

conținut sexual explicit este o formă de abuz sexual. De asemenea, un număr foarte mare dintre 

copiii chestionați nu identifică numeroase alte forme de abuz sexual: invitarea de către abuzator să 

atingă zonele intime ale corpului acestuia (3 din 5); faptul că acesta cere copilului să se dezbrace 

(parțial sau total) (3 din 5); forțarea copilului de a întreține relații sexuale, fără ca acest lucru să se 

întâmple (3 din 5); atingerea de către abuzator a zonelor intime ale propriului corp în fața copilului 

sau atingerea corpului copilului împotriva voinței acestuia (jumătate dintre copii); atingerea zonelor 

intime ale corpului copilului de către abuzator (40% dintre copiii chestionați). 

Abuz sexual, un subiect tabu 

Deși peste 80% dintre copiii chestionați recunosc că vorbesc cu părinții despre subiecte precum 

violența sexuală, aceasta fiind principala sursă de informare, există și alte canale de unde își iau 

informațiile despre acest tip de agresiuni: o treime dintre ei de pe Internet, inclusiv de pe site-uri 

pornografice, și doar 1 din 7 din mass media (TV, publicații tipărite, radio). 



 
 

 

Ce au făcut copiii abuzați sexual? Doar 2 din 5 au spus părinților (40%), o proporție și mai mică – 30% 

- au mers la poliție, în timp ce 20% le-au spus doar prietenilor. Rezultatele arată că abuzul sexual este 

un subiect tabu; victimele aleg adesea tăcerea și din cauză că reclamarea unor asemenea cazuri ar 

duce la stigmatizarea lor. 

Dar ce spun că ar face, efectiv, minorii, în cazul în care ar fi martori sau victime ale abuzului sexual? 

Sondajul relevă că atunci când recunosc abuzul sexual, 40% dintre copii nu ar vorbi cu părinții despre 

asta (doar 3 din 5 ar face-o), doar jumătate ar suna la poliție (1 din 2) și doar 20% ar suna la protecția 

copilului (1 din 5). 

În ceea ce privește frecvența abuzului sexual în rândul copiilor, 1 din 6 (16%) copii spune că știe 

prieteni sau colegi care au fost abuzați sexual, indică sondajul. Datele colectate mai arată că peste 

80% dintre copiii abuzați au fost fete. 46% din copiii abuzați au între 14-18 ani și 35% sunt copii sub 

14 ani. 

Cele mai importante concluzii ale sondajului: 

 Cei mai mulți dintre ei nu recunosc și nu pot detecta numeroase forme ale abuzului sexual, 

precum faptul că abuzatorul se dezbracă în fața lor sau că îi invită să urmărească imagini cu 

conținut sexual. 

 Jumătate dintre copii nu știu că atingerea de către abuzator a zonelor intime ale propriului 

corp în fața copilului sau faptul că acesta îi mângâie împotriva voinței lor sunt forme de abuz 

sexual. 

 Chiar și atunci când recunosc aceste forme, doar 3 din 5 copii ar vorbi cu părinții și doar 

jumătate ar suna la poliție. Parintii vorbesc cu copii despre abuz sexual dupa varsta de 11 ani! 

 Acesta este contextul în care 1 din 6 copii susține că știe prieteni sau colegi care au fost 

abuzați sexual, 80% dintre copiii abuzați au fost fete, iar 35% sunt copii sub 14 ani, conform 

aceluiași sondaj. 

 

 

 

  



 
 

Rezultatele complete ale sondajului cu privire la violenţa sexuală asupra copiilor: 

  

Ce ştiu copii? 

 Copiii nu cunosc toate formele de abuz sexual:  

o 4 din 5 copii nu ştiu că mimarea actului sexual, fără ca acesta sa aibe loc este o formă 

de abuz sexual 

o 7 din 10 copii nu ştiu că dacă abuzatorul se dezbracă (parţial/total) în faţa copilului 

este o formă de abuz sexual 

o 7 din 10 copii nu ştiu că obligarea / invitarea copilului de a viziona imagini sau/şi  

filme cu conţinut sexual  explicit este o formă de abuz sexual 

o 3 din 5 copii nu ştiu că atingeri ale zonelor intime ale corpului abuzatorului pe care 

acesta le cere să ii fie  făcute de copil este o formă de abuz sexual 

o 3 din 5 copii nu ştiu că dacă abuzatorul cere copilului să se dezbrace (parţial/total) 

este o formă de abuz sexual 

o 3 din 5 copii nu ştiu că dacă copilul este presat să întreţină relaţii sexuale cu 

abuzatorul, fără ca acest lucru să se întâmple este o formă de abuz sexual 

o 1 din 2 copii nu ştiu că atingerea zonelor intime ale corpului efectuate de abuzator 

asupra lui înşişi în faţa copilului şi mângâieri pe care abuzatorul le face asupra 

copilului împotriva voinţei acestuia sunt forme de abuz sexual 

o 2 din 5 copii nu ştiu că atingerea zonelor intime ale corpului  copilului de către 

abuzator este o formă de abuz sexual 

 cu cât copiii sunt mai mici, cu atât cunosc mai puţine forme de abuz sexual 

 

De unde se informează copiii desppre violenţa sexuală? 

 Desi copiii vorbesc cu părinţii despre abuz sexual (peste 80%) 

 Părinţii discută cu copiii despre violenţa sexuală când aceştia depăşesc vârsta de 11 

ani şi mult mai puţin înainte 

 În acelaşi timp se informează si din alte canale: 1/3 de pe Internet, inclusiv de pe site-uri 

pornografice şi 1/7 din mass-media (TV, publicatii , radio )! 

 Copiii peste 11 ani se informează în primul rând de pe Internet şi cei de 8-10 ani de la 

prieteni 
 

Ce ar face copiii în caz de abuz sexual? 

 Atunci când recunosc formele de abuz sexual,  

o doar 3 din 5 copii ar vorbi cu părinţii 

o doar 1 din 2 ar suna la poliţie 

o doar 1 din 5 ar suna la protecţia copilului 

Cât de frecvent e abuzul sexual în rândul copiilor? 

 Unul din şase copii cunosc prieteni sau colegi care au fost abuzaţi sexual (16%) 

 Peste 80% din copiii abuzaţi au fost fete 

 46% din copiii abuzaţi au între 14-18 ani şi 35% sunt copii sub 14 ani! 

 



 
 

Ce au făcut copiii abuzaţi? 

 Doar 2 din 5 au spus părinţilor 

 Doar 3 din 10 au mers la poliţie 

 1 din 5 au spus DOAR prietenilor 

Eşantion: 1594 copii din mediu urban, 68% fete si 32% băieţi, din 27 de judeţe plus Bucureşti, 

preponderent din Dolj, Valcea, Vaslui, Cluj, Iaşi, Buzau, Ialomiţa 

 

Concluzii: 

 Subiectul violenţei sexuale este un taboo şi în randul copiilor! 

 Copiii nu cunosc toate formele de violenţă sexuală 

 Cu cât copiii sunt mai mici, cu atât cunosc mai puţine forme de abuz sexual 

 Sursele de informare accesate/folosite de copii nu furnizează informaţia completa şi corectă, 

care să îi protejeze în proporţie cât mai mare de cazuri de abuz sexual    

 Părinţii discută cu copiii despre violenţa sexuală când aceştia depăşesc vârsta de 11 ani şi 

mult mai puţin înainte 

 În caz de abuz, copiii ar fi reţinuţi în discutarea abuzului cu părinţii, în a suna la protecţia 

copilului sau în a anunţa poliţia 

 Unul din şase copii cunosc  prieteni sau colegi care au fost abuzaţi sexual 

 

Abuzul sexual afectează bunăstarea copilului, creşterea şi dezvoltarea sa  şi are consecinţe pe termen 

lung pe parcursul vieţii. Protecţia copilului este o prioritate pentru Fundaţia World Vision România şi 

luptăm pentru eradicarea violenţei sexuale asupra copilului prin implicarea copiilor, autorităţilor şi 

altor reprezentanţi  ai societăţii civile: 

 Milităm pentru introducerea temelor de educaţie pentru siguranţa copiilor privind abuzul la 

ora de educaţie civică.   

 Lucrăm cu autorităţile şi specialiştii implicaţi în prevenirea, depistarea şi combaterea abuzului 

sexual asupra copilului pentru a găsi cele mai eficiente soluţii şi pentru a le pune în aplicare 

de urgenţă.   

 Informăm copiii din proiectele noastre cu privire la acest fenomen şi îi învăţăm să recunoască 

formele abuzului sexual şi să-l raporteze.  În plus, pregătim elevii din Consiliul Consultativ al 

Copiilor să poată transmite, la rândul lor, informaţii altor copii, să-i înveţe să recunoască 

formele de abuz sexual şi să-i încurajeze să raporteze atunci când un astfel de caz are loc. 

 Informăm părinţii cu privire la violenţa sexuală împotriva copilului şi îi învaţăm cum să îi 

îndrume, în programul Şcoala Părinţilor. 

 Angajaţii şi voluntarii Fundaţiei depistează  şi raportează  cazurile şi suspiciunile de abuz 

sexual asupra copilului, semnalând aceste situații forurilor competente.  

  



 
 

Despre World Vision România 

World Vision România este o organizaţie care desfaşoară programe de intervenţie umanitară de 
urgenţă, dezvoltare şi advocacy, punând în centrul activității sale bunăstarea copilului. Organizaţia 
se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile şi comunităţile, în scopul depăşirii sărăciei şi 
nedreptăţii. Inspirată de valorile creştine, fundaţia lucrează cu persoanele cele mai vulnerabile din 
lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen.  

 
World Vision România face parte din parteneriatul World Vision International prezent în aproape 
100 de ţări din întreaga lume. În cei 30 de ani de prezenţă în România, am ajutat peste 500.000 de 
copii şi adulţi, în aproape 400 de comunităţi din 8 judeţe.  
World Vision România crede în dreptul la şanse egale pentru copiii de la sate şi de la oraş şi de 
aceea în comunităţile rurale unde este prezentă desfăşoară programe de dezvoltare comunitară 
pe termen lung cu focus pe educaţie şi reducera abandonului şcolar, sănătate şi protecţia copilului, 
agricultură şi dezvoltare rurală, angajament civic şi creştin. Copiilor li se facilitează astfel accesul la 
condiţii de viaţă mai bune prin dezvoltarea durabilă a comunităţii în care trăiesc. Prin proiectele 
noastre, ne concentrăm pe transformarea comunităţilor şi membrilor acestora pentru a realiza o 
viaţa implinită pentru fiecare copil.  
www.worldvision.ro,  http://www.facebook.com/WorldVisionRomania, http://blog.worldvision.ro/  
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