
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 CE SĂ NU FACEŢI 

� Nu ignoraţi problema – aşa nu o veţi face să dispară 

� Nu renunţaţi niciodată la speranţă şi nu renunţaţi 
niciodată la copilul dvs.  

� Nu demisionaţi din rolul de părinte, nu fugiţi de această 
responsabilitate 

 PUTEŢI AJUTA COPILUL ALIENAT 

 Dacă sunteţi profesor, consilier, trainer, educator, 

părintele unui prieten al copilului, prieten sau 

membru al familiei extinse: 

� Ascultaţi copilul, fără a nega ce vă spune acesta, 
indiferent cât de înstrăinat poate fi. Aceasta este realitatea 
copilului. Apoi încurajaţi copilul să asculte şi punctul de 
vedere al părintelui ţintă. Faceţi apel la maturitatea sa 
subliniind că acesta este modul în care adulţii îşi rezolvă 
conflictele. 

� Apelaţi la inteligenţa copilului, încurajându-l să analizeze 
cu atenţie ideile sau afirmaţiile care par neobişnuite sau 
neverosimile. 

� Atrageţi atenţia copilului asupra modului în care 
publicitatea agresivă din media poate influenţa modul de 
gândire al unei persoane. Sugeraţi-i să compare acest lucru 
cu modul în care el/ea îl priveşte pe părintele ţintă. 

� Căutaţi posibilităţi de a furniza informaţii pozitive despre 
părintele ţintă. 

� Căutaţi filme şi citiţi cărţi ce pot stimula discuţia despre 
importanţa celor doi părinţi şi despre cât de trist este să ai 
un singur părinte. 

� Dacă e potrivit, invitaţi atât copilul cât şi părintele ţintă la 
o întâlnire unde aceştia să primească sarcini similare, 
arătând copilului că şi părintele ţintă poate fi apreciat 
pentru calităţile sale. 

 

 

� Nu vă certaţi şi nu luaţi o atitudine defensivă faţă de 
copilul dvs.  căci îi întreţine animozitatea fiind 
improbabil că o sa îi modificaţi opiniile. 

� Arătaţi-i copilului că aveţi o înţelegere diferită a 
situaţiei şi că sunteţi disponibil(ă) să-i împărtăşiţi 
perspectiva dvs. în situaţia în care este interesat. 

� Continuaţi, în orice mod posibil, să îi demonstraţi 
copilului că este iubit.  

� Creaţi-vă experienţe/amintiri pozitive împreună cu 
copilul dvs.  

� Controlaţi-vă furia şi rămâneţi calm(ă), chiar când 
sunteţi lovit(ă) sau frustrat(ă). Impuneţi-vă să aveţi un 
comportament impecabil pentru a nu furniza „muniţie” 
părintelui alienator.  

� Lucraţi la îmbunătăţirea propriilor abilităţi parentale. 
Întotdeauna preluaţi şi aduceţi copilul la ora stabilită 
pentru transfer. Fiţi prezent(ă) chiar şi atunci când ştiţi 
că copilul nu este disponibil. 

� Asiguraţi consiliere psihologică de calitate pentru 
dvs. şi pentru copilul dvs. din partea unor psihologi cu 
experienţă. 

� Construiţi o reţea de suport formată din prieteni, 
familie, comunitate şi grupuri de suport specializate în 
acest gen de probleme. 

� Învăţaţi cât mai mult despre alienarea parentală şi 
ajutaţi pe ceilalţi adulţi implicaţi în viaţa copilului vostru 
să înţeleagă acest fenomen.. 

� Încercaţi să lucraţi constructiv cu părintele alienator, 
fie direct, fie prin intermediul unui mediator. 

� Continuaţi să menţineţi o comunicare pozitivă cu 
copilul, pe baze regulate, chiar în situaţia în care copilul 
respinge sau ignoră comunicarea cu dvs. 
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“...în anii copilăriri şi adolescenţei, prin calitatea 
relaţiilor cu fiecare dintre cei doi părinţi, copilul îşi 
construieşte modele despre modul probabil în care 
figurile de ataşament se vor comporta cu el într-o 
varietate de situaţii; pe aceste modele vor baza toate 
aşteptările sale şi de aici începe copilul să-şi 
construiască toate planurile pentru restul vieţii sale.  

— John Bowlby (creatorul teoriei atașamentului) 

[ngo447] Bratu, Băltăgan 

Această broșură se poate descărca de la adresa web 
www.arpcc.ro/docs/pg/447  



 

 

CE ÎNSEAMNĂ 
ALIENAREA 

PARENTALĂ? 
Dinamica unui conflict 
familial pune copilul în 
situaţia de a ajunge să ţină 
partea unuia dintre părinţi, 
modificându-se astfel o 

relaţie anterior bună celălalt părinte, care acum este 
îndepărtat, în vederea câştigării unui avantaj în cadrul 
bătăliei juridice. Copilul alienat poate fi preocupat de 
criticarea părintelui ţintă, în baza unor fapte 
neimportate, exagerate sau nereale. Deşi uneori 
părintele alienator poate să înţeleagă, la modul 
teoretic, că ambii părinţi sunt importanţi în viaţa 
copilului, el va considera că copilul său este o excepţie 

 COMPORTAMENTELE ALIENATOARE: 

Vorbitul de rău al părintelui ţintă, cum ar fi: 
� Ponegrirea celuilalt părinte în prezenţa copilului, 

� Împărtăşirea de informaţii inadecvate pentru nivelul de 
înţelegere al copilului referitoare la părintele ţintă 

� Prezentarea incorectă sau neadevărată a activităţii şi 
personalităţii părintelui ţintă sugerând că acesta 
reprezintă un risc pentru securitatea copilului. 

Boicotarea legăturii dintre copilul și părintele ţintă: 

� Distrugerea darurilor şi scrisorilor trimise de părintele 
ţintă. Interzicerea în locuinţa copilului a oricăror referinţe 
la părintele ţintă, inclusiv ascunderea fotografiilor 
părintelui respins. 

� Sunatul copilului la telefon în exces arunci când acesta 
vizitează pe părintele ţintă. 

� Tragerea de timp atunci când copilul trebuie predat 
celuilalt părinte şi respectiv forţarea minorului să se 
întoarcă înainte de finalizarea vizitei. 

� Planificarea unor activităţi mai interesante pentru 
copil, care să intre în competiţie cu cele pe care copilul le-
ar desfăşura împreună cu părintele respins în perioada 
vizitei. 

� Monitorizarea sau interzicerea comunicaţiei cu părintele 
respins. 

 COPILUL ALIENAT: 
� Va exprima sentimente clare şi puternice de ură 
referitoare la părintele respins 

� Va repeta obsesiv cuvintele alienatorului despre 
relaţia cu părintele respins, fără vreo a exista 
experienţe reale pe care să îşi bazeze concluziile 

� Nu se va simţi vinovat pentru comportamentul său 
lipsit de consideraţie (sau crud) faţă de părintele ţintă 
şi nu va ierta eventuale diferenduri anterioare cu 
acesta. 

� Va refuza să petreacă timp, să viziteze sau să comunice 
cu părintele ţintă 

� Va emite opinii negative referitoare la părintele 
ţintă, chiar dacă acestea sunt bazate pe fapte 
neimportate, exagerate sau nereale. 

 CARE ESTE MECANISMUL ALIENĂRII? 
� Copilul mic se ataşează de persoana cu care 
locuieşte cel mai mult timp. În caz de conflict el simte 
nevoia să protejeze pe părintele alienator care se 
comportă deprimat, anxios sau pare să aibă nevoie de 
ajutor. 

� Alteori copilul vrea să evite furia sau respingerea 
părintelui alienator 

� Copilul are sentimente neclarificate referitoare la 
părintele respins şi la divorţ. 

 COPII ALIENAŢI DEVIN ADULŢI CARE … 
� Au o stimă de sine scăzută.  

�Suferă de depresii, abuzează de droguri şi alcool. 

� Au dificultăţi în a susţine relaţii de durată. Nu au 
încredere în alte persoane. 

� Au un risc sporit de a divorţa la rândul lor. 

� Blocarea accesului părintelui ţintă la copil ori permiterea 
accesului la copil doar sub supravegherea strictă a alienatorului. 

Manipularea copilului pentru a-l respinge pe celălalt 
părinte: 

� Retragerea afecţiunii alienatorului faţă de copil sau 
inducerea sentimentului de vină în mintea copilului 
pentru faptul că s-a simţit bine  în compania părintelui 
ţintă ori pentru că şi-a exprimat ataşamentul părintele 
țintă. 

Subminarea relaţiei copilului cu părintele respins: 

� A cere copilului să spioneze sau să păstreze secrete 
faţă de părintele ţintă. 

� A forţa copilul să aleagă între cei doi părinţi.  

� A crea conflicte între copil şi părintele ţintă.  

� A interoga copilului după ce se întoarce din vizita la părintele 
ţintă, cerând informaţii detaliate despre cum s-a petrecut vizita, 
ce a mâncat, cu cine s-a întâlnit, ce activităţi a făcut, etc.  

� A furniza informaţii neadecvate copilului ca de pildă cele 
privitoare la situaţia financiară, problemele din fosta căsnicie sau 
cele legate de divorţ. 

� A pretinde că părintele ţintă ar fi cauzat suferinţe emoţionale 
alienatorului şi a cere copilului să îl consoleze pe acesta. 

� A lăsa la latitudinea copilului dacă sau nu să viziteze pe 
părintele respins, dacă sau nu să răspundă la telefon, etc. 

 

 

 

 

 
 

Subminarea rolului părintelui respins, cum ar fi: 
� A refuza furnizarea informaţiilor referitoare la copil 
(medicale, educaţionale etc.) pentru părintele ţintă. 

� A nu informa părintele respins cu privire la evenimentele 
importante din viaţa copilului (premii sau medalii, serbări, 
şedinţe cu părinţii, etc.) 

� A refuza furnizare către terţi (profesorii, medic, etc.) a datelor 
de contact ale părintelui respins ori a  

� Interzicerea terţilor (profesorii, medic, etc.) de a elibera 
informaţii către părintele respins. 

� A ”rescrie” istoria familiei pentru a minimiza rolul jucat de 
părintele respins în viaţa copilului. 

Pentru mai multe informaţii despre alienarea parentală consultaţi Manualul privitor la alienarea părintească disponibil la adresa web  www.arpcc.ro/manuale/alienare  

”Ura nu este un sentiment natural pentru copil. 
Trebuie să fie învăţată. Un părinte care îşi învăţă 

copilul să urască celălalt părinte este o  
ameninţare gravă şi persistentă la sănătatea  

mentală şi emoţională a unui copil”  
 —  Judecător Gomery, Canada 
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