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«Atunci când vom înțelege această imagine, 
considerați că am câștigat războiul!» 

 

Generalul Stanley McChrystal 
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Consensul general în literatura științifică 
este că «detenția are un impact extrem de 
negativ asupra stării de bine psihologice și 
fizice a copilului și adolescentului, asupra 
educației lor și asupra realizării lor 
profesionale».  
 
The general consensus in the scientific literature is that “detention has 
a profoundly negative impact on young people’s mental and physical 
well-being, their education, and their employment” (Holman and 
Ziedenberg, 2006, p. 2) 
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Gresham M. Sykes (1958) 

The Society of Captives:  

A Study of a Maximum Security Prison 

Princeton University Press 

 

 “Durerile detenției” 
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Teoria privațiunii afirmă că starea psihologică a 
unei persoane se degradează în mod 
considerabil ca urmare a privațiunii sale de 
liberate și că pierderea libertății, pierderea 
autonomiei, pierderea bunurilor materiale, 
pierderea relațiilor (anume heterosexuale) și 
pierderea securității vor duce la o profundă 
suferință. 
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Teoria importului postulează că cultura, 
credința și caracteristicile unei persoane, 
așa cum ele se manifesta înainte ca 
aceasta să fie privată de libertate, sunt 
importate, odată cu ea, în locul de detenție 
și aici, probabil,  se vor agrava.  
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Linda Teplin a studiat un eșantion larg de adolescenți 

încarcerați din Statele Unite în momentul admiterii lor în locurile 

de privațiune de libertate și a descoperit că un mare procentaj 

prezintă  tulburări psihice ușor de determinat : 

 

•60 % din băieți și mai mult de 2/3 din fete sunt 

diagnosticați cu exactitate din punct de vedere psihiatric.  

 

În timp ce se estimează că 7-12% din toți copiii și adolescenții 

suferă de tulburări mentale, cercetarea americană indică o rată 

de 60% pentru tinerii privați de libertate  



 

 

 

Chisenau, Moldova 20 juin 2016 12 

MAYSI-2 (Massachusetts Youth Screening Instrument) 

 

Treptele /nivelele sunt :  

1.Alcoolul / utilizarea drogurilor  (frecvența și măsura utilizării),  

2.Furia și irascibilitatea (sentimentul de furie și de ranchiună),  

3.Depresia și anxietatea,  

4.Tulburările somatice (senzații ale corpului care, deseori, sunt 

asociate cu starea de  anxietate),  

5.Gândurile suicidale  (gânduri de automutilare) 

6.Tulburări de gândire (idei neobișnuite și experiențe vizuale și 

auditive).  

 

A șaptea treaptă, care se referă la experiențele traumatizante, ne 

furnizează informații referitoare la expunerea tinerilor la 

experiențe potențial traumatizante și stresante. 



 

 

 

 

Un adolescent  

care respectă scrupulos  

Legea este o aberație statistică.  
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Aging out sau rata de renunțare / desistare  
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Adverse Childhood Experiences (ACEs) 
(sau experiențele negative din copilărie) 
 
1.Abuzul fizic repetat  
2.Abuzul emoțional repetat  
3.Abuzul sexual cu contact  
4.Membru al familiei toxicoman sau alcoolic  
5.Părinte deținut  
6.Membru al familiei suferind de depresie cronică sau o maladie 
mentală , cu tendințe de suicid sau care este instituționalizat 
7.Mamă victimă a violenței domestice 
8.Absența unui sau ambilor părinți  
9.Neglijența fizică  
10.Neglijența emoțională  
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Perry BD (2002) Childhood experience and the expression of  

genetic potential: what childhood neglect tells us about nature and nurture.  

Brain and Mind, 3: 79–100 
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G. Griffin (2010).  



 

 

INSTRUIREA  
 

În fiecare țară, o instruire holistică 
 

 interdisciplinară în materie  
 

de drepturi  ale copilului 
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DEJUDICIARIZAREA  
 

Prin toate mijloacele de care se dispune, 
  

să se facă în așa fel încât copii și adolescenții să 
 petreacă cât mai puțin timp posibil în contact 

 cu lumea justiției și, mai ales, 
 ca ei să fie cât mai puțin privați de libertate 
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Mulțumiri mari pentru atenția dumneavoastră!  
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