Eliminarea pedepsei corporale în Ţara Galilor
Informaţii pentru părinţi

21 martie 2022 reprezintă un moment istoric pentru drepturile copiiilor din Ţara Galilor. Din această zi
pedeapsirea corporală a copiiilor va deveni ilegală în Ţara Galilor. Dorim să protejăm copiii şi drepturile
acestora, să îi ajutăm să aibă un început mai bun în viaţă.

Ce înseamnă pedeapsa corporală?
Există numeroase tipuri de pedeapsă corporală. Acestea
includ pocnirea, lovirea, pălmuirea şi scuturarea (unui
copil). Însă mai exista şi alte tipuri. Nu este posibil să
oferim o listă detaliată a ceea ce consitituie pedeapsă
corporală, pentru că poate f orice acţiune prin care copilul
este pedepsit folosindu-se forţa fzică. Ştim că orice tip de
pedeapsă corporală poate f dăunătoare pentru copii.

Ce schimbări va aduce legea?
• Ce schimbări va aduce legea?

• Toate pedepsele corporale vor f ilegale în Ţara Galilor.
• Acest cadru legal va oferi copiiilor aceeaşi protecţie
împotriva agresiunilor fzice ca şi cea a adulţilor.
• Legea va deveni mult mai clară – şi va f mai uşor de
înţeles pentru copii, părinţi, profesionişti şi public.

Ce se întâmplă dacă îmi pedepsesc fzic
copilul după 21 martie 2022?
Dacă veţi continua să aplicaţi pedepse corporale unui
copil, veţi:
• să încalce legea
• risca să fţi arestat/ă sau acuzat/ă de agresiune
• putea să aveţi cazier judiciar care este la fel ca pentru
orice infracţiune penală.
Dacă aveţi nevoie, vă putem oferi informaţii, asistenţă
şi recomandări care să vă ajute să evitaţi ca o astfel de
situaţie să vi se întâmple vreodată.

Asta înseamnă că nu îmi mai pot
disciplina copilul?
Nu. Toţii copiii au nevoie de disciplină; este o parte
esenţială a dovezii de bună creştere. Totuşi, este
o mare diferenţă între disciplinare şi pedeapsă
corporală.

Disciplina are ca scop stabilirea limitelor, acordarea de
îndrumare şi sprijin copilului dumneavoastră, pentru
ca acesta să înveţe ce înseamnă un comportament
adecvat. Schimbarea legii nu va afecta abilitatea
părintelui de a face acest lucru.
Pedeapsa corporală nu este parte necesară din
disciplinarea copilului.

Poate părea că funcţionează, pentru că adesea copiii
se opresc din ceea ce fac atunci când sunt pocniţi, de
exemplu.
Însă pedeapsa corporală a copiiilor nu este efcientă
în îmbunătăţirea comportamentului lor şi nu îi
învaţă pe copii ce însemnă autocontrolul sau
comportamentul adecvat.
Pedeapsa corporală poate:
•

să rănească un copil.

•

să transmită copiiilor mesajul că violenţa fzică
este acceptată şi că este un răspuns adecvat la
sentimente puternice.

•

•

să îl facă pe copil să simtă frică, mânie, tristeţe,
confuzie.

să fe asociată cu rezultate negative pentru
copii.

Pentru mai multe informaţii cu privire la eliminarea pedepsei corporale în Ţara
Galilor vizitaţi: gov.wales/EndPhysicalPunishment
Pentru recomandări şi informaţii cu privire la creşterea copiiilor vizitaţi:
Parenting. Give it time: gov.wales/giveittime

Va modifca legea educarea copiiilor
de zi cu zi?
Cu siguranţă că NU! Părinţii îşi iau în braţe copiii, le perie
părul, dinţii, se joacă de-a ‘luptele greco-romane’ şi îşi
aşează copiii în scaunele de maşină în fecare zi.
Câteodată poate f difcil să îmbraci un copil şi trebuie
uneori să faci asta împotriva voinţei sale, pentru a îi ţine de
cald, ca să poată merge afară, şi aşa mai departe.
Schimbarea legii nu interzice nici una dintre aceste
activităţi – ci îşi propune să elimine pedeapsa corporală.
Reluăm pentru claritate: orice intervenţie fzică necesară
pentru a împiedica vătămarea unui copil şi a îl ţine în
siguranţă nu constituie pedeapsă corporală.
Ţinerea unui copil pentru a nu fugi în stradă sau ţinerea
copilului strâns pentru a nu se răni pe el însuşi sau pe
alţii, sau oprirea lui din a pune mâna în foc sau a atinge o
suprafaţă ferbinte sunt considerate acţiuni de creştere
corespunzătoare a copiiilor şi nu pedeapsă.
Totuşi, dacă după ce v-aţi văzut copilul că a făcut ceva
periculos, reacţionaţi pocnindu-l, înseamnă că îi aplicaţi
o pedeapsă corporală şi acest lucru este inacceptabil din
punct de vedere legal.

De unde pot primi recomandări şi
asistenţă?
• Programul „Parenting. Give it time” oferă sfaturi
practice pozitive pentru creşterea copiilor şi
recomandări de specialitate pentru a încuraja buna
purtare a copiiilor, precum şi alternative la pedeapsa
corporală.
• Asistenţă şi recomandări universale sunt puse
la dispoziţie de către moaşe, asistente medicale
comunitare, medici de familie şi Serviciile de Informaţii
Familiale.
• Programe pentru asistenţă timpurie cum ar f „Flying
Start” (dacă locuiţi într-o zonă inclusă în programul
„Flying Start”) şi „Families First”.

Dacă nu pot folosi pedeapsa corporală,
cum voi face faţă comportamentului
nedorit al copilului meu?
Există multe moduri de a disciplina un copil fără a folosi
pedeapsa corporală.
• Câteodată, simpla distragere a atenţiei copilului
într-o situaţie difcilă este sufcientă pentru a reduce
comportamentul problematic.
• În cazul copiiilor cu vârsta de peste 3 ani puteţi folosi
consecinţa în locul pedepsei corporale, cum ar f
îndepărtarea jucăriei sau a activităţii preferate pentru o
scurtă perioadă de timp.
• Pentru copiii mai mari sau pentru adolescenţi, este
important să ştiţi ce va avea cel mai mare impact, cum
ar f interzicerea accesului la dispozitive electronice,
interdicţii în ceea ce priveşte petrecerea timpului cu
prietenii sau eliminarea banilor de buzunar pentru o
perioadă de timp delimitată.
• Învăţând să vă recunoaşteţi şi să vă gestionaţi propriile
dumneavoastră sentimente şi emoţii, puteţi calma
situaţiile înainte ca acestea să escaladeze.
• De exemplu, rămânând calm/ă, inspirând adânc sau chiar
plecând de la faţa locului pentru câteva momente – îi daţi
copilului dumneavoastră un exemplu excelent despre
cum să se comporte.

Pentru creşterea
pozitivă a copiilor

Topul
recomandă
ril

or

• Topul recomandărilor pentru creşterea pozitivă a
copiilor
• Acordarea de încurajare sinceră pozitivă a copilului
pentru bună purtare.
• Stabilirea de reguli clare în familie – adecvate vârstei şi
abilităţilor copilului.
• Planifcarea în avans pentru situaţii în care copiii au
tendinţa să se comporte în moduri difcile (ex. luaţi o
gustare sau o jucărie pentru mersul la cumpărături).
• Încercarea de a descoperi cauza acestor
comportamente difcile – copilul dumneavoastră
este Înfometat, Singur, Obosit sau Nervos (HALT în
engleză)?
• Stabilirea unei corelaţii între emoţie şi
comportamentul demonstrat ex. „Cred că arunci
jucăriile pentru că eşti supărat/ă, dar noi nu facem rău
oamenilor”.
• Dezvoltarea unei rutine care funcţionează pentru
familia dumneavoastră.
• Exemplifcarea comportamentului pe care doriţi să îl
vedeţi – copilul nu va înţelege că lovitul şi ţipetele nu
sunt permise dacă vede acest tip de comportamente
la adulţi.
Vizitaţi „Parenting. Give it time” pentru mai multe
informaţii.

Vremurile s-au schimbat. Atitudinile s-au schimbat.
Pedeapsa corporală nu îşi are locul într-o naţiune modernă ca Ţara Galilor.

