Alienarea parentala consta in denigrarea sistematică şi nejustificată a unui părinte de
către celălalt părinte cu intenţia îndepărtării copilului de acesta.
Alienarea parentala este o formă de abuz emoţional care consta in privarea copilului
de o relaţie afectuoasă cu celălalt părinte.
COMPORTAMENTUL PARINTELUI ALIENATOR:














Prin gânduri, acţiuni şi maniere verbale şi nonverbale, copilului i se induc
anumite idei, cu scopul de a-l face să creadă că celălalt părinte este duşman, rău;
Părintele alienator va duce o adevărată campanie de distrugere a relaţiei
copilului cu celălalt părinte (Douglas Darnall);
Blocheaza sau obstructioneaza legatura dintre copil si celalalt parinte (cereri in
instanta pentru a limita legaturile personale cu minorul, plangeri penale impotriva
celuilalt parinte, nerespectarea hotararilor judecatoresti privind programul de
vizitare, interzicerea primirii de daruri, mesaje, apeluri telefonice, tergiversarea
predarii copilului catre celalalt parinte, obligarea minorului sa intrerupa precoce
vizita);
Părintele alienator îl vorbeşte de rău pe celălalt părinte in prezenta copilului;
Programul de legături personale cu părintele nerezident este împiedicat;
Părintele alienator încearcă să controleze activităţile pe care copilul le va face
atunci când se va a fla cu părintele alienat.
Prezinta incorect actiunile parintelui nerezident, sugerand copilului ca acesta
reprezinta un risc fata de securitatea copilului;
Manipuleaza copilul pentru a-l respinge pe celalalt parinte, induce sentimentul de
vina in mintea copilului pentru faptul ca s-a simtit bine in compania parintelui
respins ori pentru ca si-a exprimat atasamentul fata de acesta;
Submineaza relatia copilului cu parintele respins (cere copilului sa aleaga intre cei
doi parinti, sa minta sau sa ascunda fata de parintele respins, il interogheaza pe
copil dupa ce se intoarce din vizita, cerand informatii cat mai detaliate despre
modul in care s-a desfasurat vizita).
Sumineaza rolul parintelui respins (parintele alienator refuza sa furnizeze
parintelui respins informatii referitoare la copil si nu il informeaza cu privire la
evenimentele importante din viata copilului (tabere scolare, serbari, sedinte cu
parintii, etc).

CE SPUNE PĂRINTELE ALIENATOR MINORULUI:






„Totul ar fi bine dacă tatăl/mama ta ne-ar lăsa în pace”;
„Tatăl/mama ta este un om/femeie rău/rea, nu te iubeşte, nu are grijă de tine,
nu ştie ce nevoi ai, nu ne mai vrea in viata lui/ei ”;
„Tatăl/mama ta nu ne dă destui bani şi din aceste motive nu avem conditii mai
bune/ nu-ţi pot cumpăra tot ce-ţi doreşti”;
„Tatăl/mama ta îşi iubeşte mai mult noua familie şi nu-l mai interesează de
soarta noastră”;
„Eşti în pericol atunci când mergi la tatăl/mama ta”.

CARACTERISTICI ALE PĂRINTELUI ALIENATOR:




Obsedat de distrugerea relaţiei copilului cu celălalt părinte;
Părintele alienator şi copilul nu-şi pot exprima motivele sentimentelor lor,
nimeni, şi mai ales justiţia, nu poate să-i convingă că greşesc;
Prezintă o mare dorinţă de a obţine hotărâri judecătoreşti care să blocheze
accesul celuilalt părinte la copil;

MANIFESTARI PE CARE COPIII ALIENAŢI LE PREZINTĂ




Resping orice contact cu părintele alienat;
Părintele care a fost odată iubit poate deveni în scurt timp urât şi temut;
Simte ostilitate faţă de părintele alienat din motive superficiale, un părinte este
perceput ca fiind perfect, celălalt ca fiind rău;

CE MĂSURI SE POT LUA?










Declararea faptului că s-a identificat alienarea parentală şi notificarea
alienatorului;
Se va recomanda consilierea psihologica – a părintelui alienator/a copilului;
Extinderea programului de legături personale în favoarea părintelui respins.
Modificarea modalităţilor de exercitare a autorităţii părinteşti în autoritate
comună sau exclusivă;
Stabilirea locuinţei minorului la părintele alienat sau la o altă adresă;
Aplicarea de penalităţi – art.912 alin.5 C pr civ.
Începerea urmării penale pentru săvârşirea:
infracţiunii de nerespectare a hotărârii judecătoreşti – art.911 alin.2 C pr civ,
art.287 C pen;
nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului – art.379 C pen
(plângere prealabilă).

Un parinte care isi invata copilul sa isi urasca celalalt parinte se afla in
pericolul de a-i afecta celui mic sanatatea emotionala si mentala. De
multe ori, copiii victime ale alienarii parentale au nevoie de ajutor de
specialitate pentru a se recupera de pe urma acestei forme de abuz.
In Romania, alienarea parentala este recunoscuta ca forma de abuz
emotional, iar parintele care incearca instrainarea celuilalt parinte fata de
copil poate risca sa piarda custodia sau sa ii fie redus timpul pe care il
poate petrece cu copilul.

