
Violul, preludiul unei vieti in doi
Minora agresata sexual. Sunt multe cazuri de acest fel care ne ajung la urechi. Cati dintre asa zisii
agresori sunt insa pedepsiti? Foarte putini, pentru ca de multe victima se impaca dupa cateva luni cu
agresorul, iar nu putine sunt cazurile in care cei doi ajung chiar sa se casatoreasca. Pe de alta parte insa,
exista cazuri in care, pentru a spala rusinea fetei ramasa insarcinata nefiind casatorita, parintii o obliga sa
depuna plangere ca a fost obligata sa intretina relatii sexuale. 
  
  Un caz deosebit dar care se inscrie in tiparele unei telenovele tragice a avut loc in urma cu ceva vreme,
la Medias. Un tanar de 25 de ani a fost acuzat ca a obligat o fata de 14 ani sa intretina relatii sexuale cu
el. in realitate, se pare ca fata a fost obligata de parinti sa depuna plangere impotriva asa zisului agresor,
in persoana unui om care pana atunci era cunoscut ca fiind chiar iubitul ei. 
  
  De unde a pornit scandalul?
  
  Practic, cea mai mare problema a fost ca scena amoroasa s-a consumat in prezenta unei fetite de trei ani,
fiica dobandita de tanarul de 25 de ani dintr-o relatie anterioara. Acesta a venit insotit de tanara lui
partenera la aniversarea fiicei lui, insa s-au plictisit rapid si au spart petrecerea. El, sub pretextul ca pleaca
dupa un fotograf, s-a facut nevazut de la petrecerea fiicei sale, in timp ce adolescenta de 14 ani a fost
trimisa la un magazin dupa dulciuri impreuna cu copila de trei ani. La un moment dat, asa cum reiese din
rechizitoriul intocmit de procurori, tanarul ar fi impins fata de 14 ani intr-un tufis unde au intretinut
relatii sexuale. Totul s-a petrecut sub ochii ingroziti ai micutei. 
  
  Dosar pentru viol
  
  Oamenii legii i-au facut rapid dosar penal individului pentru viol, in urma declaratiei date de fata de 14
ani, si coruptie sexuala, pentru ca fetita de trei ani a fost martora la toate cele petrecute. Acesta este doar
unul dintre cazurile de viol care sunt raportate politiei. Cazul inca se mai judeca, dar tanarul are toate
sansele sa iasa basma curata din toata aceasta problema, cel putin in ceea ce il priveste violul, nu si pentru
coruptia sexuala. Avocatii sustin ca nu de putine ori, pentru a spala rusinea, parintii victimelor isi obliga
odraslele sa dea declaratii in care acuza asa zisul agresor. De aceeasi parere sunt si psihologii care sustin
ca de foarte multe ori se ajunge chiar la casatorie, dupa un viol. " De multe ori, mai ales la sate, se
intalnesc astfel de cazuri. Se intampla foarte des ca cei doi sa ajunga sa se impace si chiar sa
convietuiasca impreuna. Totul pentru a repara rusinea, practic, doar de gura lumii. Ţine totul de rtusine,
ca si in cazurile femeilor batute. E intalnita aceasta practica. in comunitatile mici se ajunge destul de des
la lucrul acesta ", spune psihologul Eniko Call Berta, de la ALEG. 
  
  Viata oricum se schimba
  
  Organizatia ALEG a avut nenumarate cazuri de fete care au trecut prin astfel de situatii, dar efectele,
spun specialistii sunt in mare aceleasi. O data ce a fost abuzata sexual, viata fetei nu mai este la fel. Cel
putin o vreme, timp in care primeste consiliere psihologica. " in general efectele sunt aceleasi. Depresie,
lipsa increderii in oameni sau intr-o alta relatie, dorinta de izolare si insingurare si retragerea din societate
", spune psihologul. 
  
  Abuzuri sexuale
  
  Cinci minori au fost abuzati sexual doar anul acesta in judetul Sibiu. E statistica Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectie a Copilului care a cercetat toate aceste cazuri.
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