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INTRODUCCIÓ  
I AGRAÏMENTS

L a nostra visió a llarg termini és la d’un
món just; una societat feta de comunitats,
relacions i individus alliberats dels cicles 

de violència que veiem avui. Per transformar la
nostra societat, hem de ser capaços d’imaginar
el futur que volem —per a nosaltres i les genera-  
cions que vindran després de nosaltres— i fer
una valoració sincera sobre com les nostres
actuals decisions i condicions s’alineen amb
aquesta visió. Un canvi significatiu només és
possible si estem disposats a fer-hi front i actuar 
per abordar la distància entre el futur que anhelem
i les realitats que vivim.  

Vivim dins d’un conjunt de relats sobre l’abús sexual
infantil que configuren la manera en què la majoria
de nosaltres li donem sentit al món. Un d’habitual
és que l’abús sexual infantil és comès per només 
unes poques males persones que han de ser 
detectades i eliminades. Aquest relat s’utilitza per
justificar polítiques, lleis i pràctiques que posen 
l’èmfasi en el càstig, la vigilància i l’aïllament.

S’espera que creguem, per mitjà d’aquest relat,
que si sabem qui són «els dolents», podrem pren- 
dre les precaucions adequades per prevenir que
als nens que coneixem se’ls faci mal. Hi ha poca 
evidència que aquesta mena d’intervencions
siguin efectives per canviar el comportament
d’individus que hagin abusat sexualment de nens.
Aquest relat també obvia un fet d’importància
crítica, que és que les incidències d’abús sexual 
infantil no ocorren en el buit.

 
 

El marc de referència de la Justícia Transformativa proposa
un relat diferent sobre el trauma, la curació, el poder
i les relacions. En bona manera, és un relat més difícil,
però també un que reflecteix de manera més precisa 
allò que sabem sobre les realitats de la violència
sexual contra els nens.
 
En aquest relat, veiem una fotografia molt més ampla. 
No només el moment que algú pren la decisió d’abusar
sexualment d’un infant, sinó tots els moments que han 
precedit aquesta decisió. Aquest segon relat sobre l’abús
sexual infantil implica molta més gent que no només 
l’individu que decideix abusar sexualment del nen. Per
respondre de manera eficaç a l’abús sexual infantil, 
hem d’adreçar-nos a tota aquesta gent, tot desplaçant
les normes culturals, els comportaments, les accions,
els sentiments, les creences, els cors i les ments dels
que, sabent-ho o sense saber-ho, permetem que l’abús
sexual infantil succeeixi.
 
Clarament, aquest és un projecte molt més ambiciós 
que el de només eliminar «un parell de pomes podrides». 
L’abús sexual infantil està molt més generalitzat 
i ens toca de molt més a prop del que molts de 
 

Creiem que el primer relat —el dominant en la nostra cultura—
segueix sent popular exactament per aquest motiu: 
ens protegeix d’haver d’enfrontar-nos a la freqüència i
a la proximitat de l’abús sexual infantil. Al mateix temps, 
aquest relat ens deixa molt poques opcions per prevenir

 

l’abús sexual infantil, per respondre a les incidències quan 
succeeixen i, certament, sense opcions per transformar 
les condicions en què vivim per assegurar que els nens 
mai no seran sexualment abusats. Creiem que aquesta 

nosaltres voldríem creure.

Els individus identificats com havent abusat 
sexualment d’un nen o nens són arrestats,
condemnats a l’ostracisme, deshumanitzats i aïllats.
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sensació d’impotència és una part enorme de 
tot allò que soterra tan profundament el reco-
neixement de l’abús sexual infantil. Si ens sentim
impotents sobre una situació, la negació 
esdevé una estratègia per evitar haver de
sentir el dolor de la impotència.
 
I si, en lloc d’impotència, sapiguéssim que tenim
les eines i les habilitats per enfrontar-nos al 

la sanació dels seus efectes? Per intervenir-hi d’una 
manera que permetii exigeixi a la persona que hagi 
abusat sexualment d’un nen de fer-se’n responsable
i realment transformar el seu comportament? I si 
tinguéssim les respostes que permetessin a les 
famílies i les comunitats veure totes les decisions i
circumstàncies —grans i petites— que han permès 
que es produeixi el perjudici i les inspiressin
per prendre decisions diferents, de manera que
en el context de la comunitat resultés molt més
difícil que algú abusés sexualment d’un infant?

 
La Justícia Transformativa és un camí cap a aquest
futur. Un camí que ens demana fer-nos respon- 
sables de crear les condicions que impedeixin
que continuï l’abús sexual infantil. Comença amb 
el reconeixement que tenim la capacitat
—individual i col·lectiva— de reflexionar sobre el
món que volem i d’alinear el nostre comportament
i les nostres decisions amb aquesta visió.
 
~~~
 
L’any 2007, al US Social Forum d’Atlanta, Geòrgia, 
generationFIVE va editar Cap a una Justícia  
Transformativa. Una aproximació alliberadora per
acabar amb l’abús sexual infantil i altres formes de
violència íntima i comunitària. Aquest document és 
part d’una conversa en marxa a les esquerres sobre
la millor manera de respondre a incidents específics 
de violència de formes que també desafiïn
l’opressió sistèmica i la violència estatal. Això sig-
nifica documentar, imaginar i crear respostes a la 
violència que tractin la justícia individual i l’allibera-
ment col·lectiu com a fonamentalment entrellaçats.
Això també significa reduir i acabar amb la nostra
confiança en la vigilància i l’empresonament.
 

Durant la passada dècada, s’han estès de manera
molt més ampla i s’han enriquit les converses sobre
la Justícia Transformativa i altres respostes a la
violència basades en la comunitat. Nombroses 
organitzacions, grups comunitaris i individus s’han
dedicat a seguir pensant, practicant i documentant-se
sobre els diversos esforços per posar en pràctica 
els principis de la Justícia Transformativa. Clarament,
hi ha molt d’interès i necessitat d’aquestes converses.

 Acabar amb l’Abús Sexual Infantil: un manual de Justícia
Transformativa es traça a partir d’aquesta dècada 
d’aprenentatge i està dissenyat per ser d’ús pràctic
per als membres de les famílies i les persones en les
nostres xarxes íntimes, per professors, líders comunitaris,
professionals de la salut i de la salut mental i per qualsevol
que busqui enfrontar-se a l’abús sexual infantil en la seva
vida i en les vides de les persones del seu entorn.

 Molta gent ha contribuït a les idees i el material presentat
en aquest document. En particular, vull donar les gràcies
als autors originals de Cap a una Justícia Transformativa,  
la visió i les veus dels quals formen el rerefons
d’aquest document més nou: Sara Kershnar, Staci
Haines, Gillian Harkins, Alan Greig, Raquel Laviña,
Cindy Wiesner, Mich Levy, Palak Shah, Mimi Kim
i Jesse Carr.

Més recentment, el grup que lidera generationFIVE
ha acompanyat amorosament aquest projecte cap
a la seva següent fase. Gràcies  a Staci Haines, Raquel 
Laviña, Chris Lymbertos i RJ Maccani per invertir 
en aquest projecte, a banda de tota la resta, per les
vostres reflexions, preguntes, confiança i éstimul,
per la vostra supervivència i pel compromís sostingut
vers aquestes tàctiques i principis.

 Aquest projecte mai no hauria assolit aquest punt sense
l’atenció, la cura i el compromís d’RJ Maccani.
Gràcies pel teu savi consell, el teu rigor polític i
el teu suport actiu a l’hora de fer això realitat.

        —           Nathaniel Shara,
en nom de generationFIVE,

Juny 2017.

problema? Per intervenir de maneres que recolzin
la persona que ha experimentat un abús sexual en



Traducció de Kepa Uharte.
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SECCIÓ U

què és L´ABÚS 
SEXUAL INFANTIL? 

Per abordar l’Abús Sexual Infantil (o ASI),
i desenvolupar respostes eficaces,
hem de començar anomenant, definint i

entenent el problema. Una de les majors barreres
per acabar amb l’abús sexual infantil és el profund
silenci que l’envolta. L’ASI sol considerar-se un
tema de conversa inacceptable, de manera que 
la major part de nosaltres no ha tingut accés a
una educació significativa sobre el que consti-
tueix l’abús sexual infantil.1 La violència sexual
també és notòriament difícil de mesurar, fent
impossible fer-nos una idea general del problema
per mitjà de dades. L’aclaparadora manca d’infor-
mació sobre l’abús sexual infantil en la majoria de
les nostres comunitats, junt a una considerable
desinformació, implica que hi ha molts mites i
conceptes erronis sobre què és i qué no és.2  

Anomenar i definir l’abús sexual infantil és una
part important a l’hora de trencar el silenci i la
negació. Reconèixer l’abús i permetre les
persones que l’han experimentat que descriguin
les seves experiències sense culpa pot reduir
la vergonya i contribuir a la curació.

En el nivell més fonamental, l’abús sexual 
infantil és un abús de poder. L’abús sexual
infantil ocorre quan algú amb més poder explota
la vulnerabilitat d’algú més jove, o per sota dels
divuit anys d’edat, i en una posició de menor
poder. L’abús sexual infantil és un terme global
que inclou qualsevol forma d’activitat sexual
imposada o aconseguida per manipulació sobre
un nen o jove per part d’un individu o grup en
posició de poder, autoritat i/o influència.

L’abús sexual infantil ocorre
quan algú amb més poder
explota la vulnerabilitat 
d’algú més jove, o per sota
dels divuit anys d’edat,
i en una posició de
menor poder.
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Mimi Kim, de Creative Interventions, escriu: «les 
persones amb menys poder poden ser més vulnera-
bles a la violència perquè són un blanc més fàcil,
perquè és menys probable que se’ls protegeixi,
més probable que se’ls culpi i [probablement tin-
guin menys] llocs on acudir a cercar ajuda.»3 

L’abús sexual infantil pot incloure: 

•    Exhibicionisme sexual/voyeurisme 

• Exhibicionisme o autoexposició a un nen     
o jove

• Explotació sexual

• Contacte genital

• Penetració

• Amenaces de danys físics, sexuals   
i/o emocionals

• Carícies, tocaments

• Acudits sexuals

• Violència dirigida als genitals del nen   

• Pràctiques higièniques invasives 

• Producció, possessió o intercanvi d’imatges o   
pel·lícules pornogràfiques amb infants

• Humiliació sexual 

•    «Comprar» o «vendre» un nen o jove per sexe;     
tràfic sexual de nens o joves (a nvell local,
nacional o internacional)

• Trucades de telèfon obscenes, missatges de      
text o interacció virtual

• Atenció sexualitzada o invasiva, obsessió    
sexual amb menors

• Sobreexposició d’un nen a una activitat   
o comportament sexual adults

•    Qualsevol altra conducta que perjudiqui el     
benestar mental, emocional, físic, social i
espiritual del nen

•    Interacció sexual entre joves que posi el nen     
en risc de manipulació i abús degut a diferències
d’edat (2-5 anys), estadis de desenvolupament,
pes i poder

Un factor fonamental per entendre i definir l’abús
sexual infantil és el consentiment. Mentre que les
definicions de consentiment varien i poden incloure
dimensions legals, morals i filosòfiques, ens preocupa
especialment la dinàmica de poder en una situació
i el potencial abús d’aquest poder. La capacitat de
consentir requereix ser capaços de sentir i saber 
el que necessitem i volem, percebre que tenim el
poder de decidir i l’habilitat d’expressar aquest
coneixement a altri. La capacitat d’exercir i donar
consentiment es desenvolupa amb l’edat i l’estadi
de desenvolupament d’un individu, ensems a la
socialització que rep sobre l’exercici de la seva
autodeterminació. Per exemple, quan al nen se li diu
repetidament que sigui «ben educat» o faci «el que
li diuen» o se’l fa creure que el seu cos i la seva
sexualitat són per al plaer d’un altre, i és renyat,
castigat o criticat per reafirmar els seus límits
o expressar preferències, la seva capacitat d’exercir
plenament el consentiment es veu compromesa.

Als EUA, les definicions legals del consentiment varien
d’estat a estat i l’edat legal de consentiment fluctua
entre els 14 i els 18 anys.4 Mentre que les definicions i la
comprensió sobre el consentiment poden ser molt
importants a l’hora de valorar un possible abús, la
variabilitat en les definicions legals de vegades pot
enfosquir la qüestió central del poder i de l’abús de poder.

Per explorar aquesta qüestió, necessitem preguntar-nos:
la persona amb menys poder en aquesta situació és
capaç de donar consentiment? Hi ha una dinàmica de
poder present que creï un «consentiment» pressionat
o fals? Respondre aquestes preguntes pot requerir més
informació sobre la relació específica entre les persones
involucrades i el context que envolta l’incident.

Freqüència de l´abús
Sexual infantil
L’abús sexual infantil és una de les formes de violència
més esteses i persistents, independentment de la
nació, la raça, la classe, la religió, el gènere o la cultura.5 
Donat que l’ASI sol ocórrer sense ser anomenat ni 
comunicat, costa determinar-ne la freqüència. Els experts

Lorem ipsum
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estan d’acord que la incidència és molt més
gran que el que s’informa les autoritats.

Les dades del National Crime Victim Survey
indiquen que almenys 300.000 nens són abusats
sexualment cada any als Estats Units.6 El Departa-
ment de Salut i Serveis Humans dels EUA va
rebre 62.939 informes sobre casos d’abús sexual
infantil el 2012.7 En termes de salut pública,
aquestes xifres constitueixen una epidèmia. I men-
tre que aquestes proporcions són sorprenents en
si mateixes, no reten compte de la majoria de
casos, que mai no són denunciats a les autoritats.
La investigació inicial en la proporció de denún-
cies suggereix que menys del 30% dels casos

8 i que les proporcions reals d’ASIés denunciat 
poden ser fins a 30 vegades majors que les pu-
blicades en els informes oficials, com ara els dels
serveis de protecció de menors i la policia.9 

L’any 1997, els Centres per al Control i Prevenció
de Malalties van publicar un estudi de referència
sobre Experiències Adverses de la Infància, que
indicava que fins a un 30-40% de dones i un
13-16% d’homes experimenten abús sexual abans
dels 18 anys, aproximadament una de cada tres
noies i un de cada sis nois.10  Els nens amb una
discapacitat són particularment vulnerables a
l’abús sexual i són sexualment abusats gairebé el
doble de vegades que els nens no-discapacitats.

Tenint en compte els missatges que els nois reben
sobre gènere, sexualitat i homofòbia, molts nens
(més endavant homes) tendeixen a no denunciar
les experiències d’ASI, la qual cosa pot desvirtuar
les estadístiques. Les experiències dels nois solen
ser formulades i enteses com a «primera» experiència
sexual, o com una iniciació, i poden no ser reconegudes
com ASI. Els supervivents masculins sovint són pas- 
sats per alt, i els estudis indiquen de manera con-
sistent que als nois i homes és menys probable que
se’ls pregunti sobre l’abús sexual per part dels pro-
fessionals de la salut mental i que les seves expe-
riències d’abús és menys probable que es

11

freqüència de l’ASI indica que la proporció d’abusos
ha estat en descens12 i els estudis actuals indiquen 
que aproximadament una de cada cinc noies i un de
cada deu nois pateixen abús sexual abans de fer
els 18.13

 
A mitjans de 2017, encara no sabem com

interpretar aquesta aparent disminució de la freqüència.
La nostra esperança és que l’augment de conscienciació
i d’informació pública sobre els danys provocats
per l’ASI, junt amb prometedores pràctiques innova-
dores (com ara els CoSA, tractats a la secció cinquena)
hagin tingut un rol en prevenir l’abús per mitjà d’un
creixent comportament protector per part dels adults.

Contràriament al popular retrat mediàtic dels
abusadors com a estranys, els estudis revelen
que la major part de persones que abusen sexual-
ment d’un nen són coneguts per aquest o per la
seva família. Els investigadors han documentat que
fins al 90% de les persones que pateixen un abús
sexual per sota dels 18 coneixen la persona que va
abusar-ne.14  Entre ells, el 34,2% dels individus que
van abusar eren membres de la família de l’infant.
i un 58,7% eren coneguts. Només un 7% de les

15

persones que van abusar sexualment eren estranys
per al nen abusat. Aquest estereotip del «desconegut
abusador» és un dels mites més persistents sobre 
qui abusa sexualment dels nens, malgrat els
centenars de milers de supervivents que testimonien
el contrari. Cal que ens preguntem com nosaltres,
col·lectivament, continuem creient en aquest
estereotip. A quins sentiments, pors i decisions
ens hauríem d’enfrontar si acceptéssim el fet que
la major part de les persones que abusen sexualment
estan més a prop de nosaltres del que tendim
a creure? A què haurem d’enfrontar-nos per reconèixer
que coneixem persones que abusen sexualment
de nens, que hi tenim relació i que fins i tot els
podríem estimar? Per què valdria la pena enfrontar-
nos a aquest fet? Per acabar amb l’abús sexual
infantil, hem d’estar disposats a fer-nos aquestes
preguntes i actuar respecte al que sabem.

Una reacció comuna que molts de nosaltres tenim 
en sentir els percentatges d’abús sexual infantil
és assumir que aquestes xifres no s’apliquen

Durant els darrers 20 anys, la investigació sobre la

reconeguin com a ASI.
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a la nostra pròpia comunitat o grup social. De fet,
als Estats Units, l’abús sexual infantil té lloc en.
proporcions relativament consistents a través de
races, geografia, classes, gèneres, afiliacions reli-
gioses i cultura. Tots els nens són vulnerables
a l’abús sexual infantil.

Al mateix temps, hi ha diferències significatives en
l’efecte i la denúncia a partir de factors socials
com la raça, la classe i l’origen nacional, degut a
patrons d’opressió i discriminació contra les
famílies pobres i de classe treballadora i les comu-
nitats de color.16 El que això significa és que, mentre 
que l’ASI ocorre en proporcions similars a través
de les línies de raça, classe i nacionalitat, les famílies
pobres i de classe treballadora, particularment
negres i morenes, són, de manera desproporcionada,
objecte de denúncies als serveis de protecció de

17

 
la infància,
sexual infantil, acusacions i processos judicials, en
comparació amb les famílies blanques i les famílies
amb major accés financer que també reben l’impacte 

18

 
de l’abús sexual.
com ara l’accés a l’idioma o l’estatus immigratori,
també poden influir en la voluntat d’una família o
comunitat de denunciar experiències d’ASI.19 

Al mirar el problema de l’abús sexual infantil, és
important entendre el context social més ampli de
poder que crea i perpetua aquest escenari crític.
Si no reconeixem i expliquem les relacions de poder
sistèmiques més amples que donen forma al
problema, correm el risc d’assumir de manera
errònia que l’abús sexual només ocorre a certes
comunitats. Aquesta conclusió reforça els cicles
abusius del racisme i l’opressió de classe, mentre
que deixa moltes famílies i comunitats en risc de
desatendre les realitats de l’ASI en les seves 
pròpies xarxes de relacions.
 
Es calcula que uns 60 milions de persones han
sobreviscut a l’abús sexual infantil i viuen amb les
seves conseqüències, sovint devastadores, per a
la salut i el benestar.20 Per posar-ho en context,
60 milions de persones és l’equivalent a dir que
cada persona en els estats de Nova York, Florida,

Illinois, Colorado, Geòrgia i Oregon van patir abús
sexual de petits. O que el 19% de la població dels
EUA o gairebé una de cada cinc persones són super-
vivents d’ASI. Tot i que pot ser temptador assenyalar
cap a altres comunitats i grups identitaris, dient que
«això no passa en la nostra comunitat», veiem que
l’abús sexual infantil succeeix a totes les comunitats
i en proporcions semblants.

La majoria de la gent coneix algú que ha patit
abusos sexuals i, en siguem conscients o no,
la majoria de nosaltres coneix algú que ha
abusat sexualment d’un nen. Això significa que
cadascú de nosaltres pot tenir un rol, bé mantenint
l’estatus quo o bé emprenent accions per desafiar
l’actual violència entre nosaltres.

LES DIMENSIONS CULTURALS
DE L´ABÚS SEXUAL INFANTIL
Hi ha moltes variables que afecten com es defineix
l’abús sexual infantil a través de les cultures i
d’altres que es mantenen igual. Algunes d’aquestes
variables són:

per exemple, a alguns països els nens 
estan en edat de contraure matrimoni als 12
o 13 anys.

comportament sexual: per exemple, en molts
països, a més de per la gent amb menys recursos
als EUA, un pare que comparteix el llit o fins i tot
la dutxa amb un infant de fins a 12 anys pot no 
tenir connotacions sexuals, però podria 
desencadenar una investigació d’abús sexual
infantil als EUA

• Els conceptes i interpretacions legals i socials
sobre el consentiment.

• La diferència d’edat entre la persona que abusa
i l’infant

•    Conceptes culturals específics i percepcions
sobre l’abús i el sexe

 investigacions sobre al·legacions d’abús

Aquestes i altres barreres estructurals,

Les definicions de «nen» i l’edat que el defineix: 

Les definicions de sexe i del que es considera
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• Tipus d’abús

• La relació entre la persona que abusa
i l’infant

A través de les cultures i els països, la penetració
o el sexe oral forçat d’un infant per part d’un
parent o germà es considera abús sexual infantil.

ELS EFECTES DE L´ABÚS 
SEXUAL INFANTIL

una de cada cinc noies i un de cada set nois* 
abans de fer els 18; una malaltia que pot
causar... greus trastorns de conducta entre
els que hi estan exposats... pot tenir profundes
implicacions per a... la futura salut, tot incre-
mentant el risc de problemes com ara abús
de substàncies, malalties de transmissió
sexual i comportament suïcida; una malaltia
que es replica, provocant que algunes de les
seves víctimes exposin generacions futures...
Imagineu-vos que nosaltres... que féssim...
que no escatiméssim en despeses. Invertiríem...

i... els tractaríem. Implementaríem...
campanyes de prevenció per protegir els
nostres nens. O no? Aquesta malaltia existeix:
s’anomena abús sexual infantil.» 

-James Mercy, M.D.,  
Centres pel Control i la Prevenció de Malalties, 199921  

*estadístiques moderades, basades en els casos
denunciats d’abús sexual infantil. 

L’abús sexual infantil té un efecte greu i durador
que apareix de manera diferent en persones
diferents. Els supervivents d’ASI experimenten 
una àmplia gamma de respostes a l’abús, des de
símptomes severs d’estrès post-traumàtic, com ara
malsons recurrents i flashbacks, fins a formes de

dolor, estrès i confusió igualment angoixoses,
tot i que menys severes. Els efectes de l’ASI 
poden incloure dissociació o «desconnexió»,
sentiments d’aïllament i solitud, una profunda
sensació de ser dolent, estar equivocat, no valer,
i una dificultat o por de la intimitat i la proximitat
amb els altres.22 Aquests efectes no es queden
en la infantesa. Més aviat, si es deixen sense
tractar ni curar, molts d’aquests efectes poden
durar una vida sencera, mostrant-se en
símptomes que cada cop estan més 
desconnectats de les experiències originals.23  

Molts de nosaltres ens podem sentir confosos quan
ens trobem amb aquesta informació sobre l’abús
sexual infantil. Si 1 de cada 3 noies i 1 de cada 6
nois experimenten l’abús sexual, això vol dir que
enormes franges de la població i molta gent que
coneixem n’ha de patir l’impacte directe en les seves
famílies i les nostres comunitats. El mateix abast del
problema pot fer que ens costi desentranyar el que
signifiquen aquestes estadístiques. Pot ser difícil
saber com ens hauríem de sentir o què cal fer davant
d’un problema social tan greu i de tan llarg abast.

Quan aprenem sobre l’abús sexual infantil, molts de
nosaltres cerquem alguna manera de reduir la 
realitat insuportable en alguna cosa més manejable.
La major part de nosaltres ens movem entre dues
creences: bé (a) l’abús sexual infantil és absolutament
devastador... i no pot passar tan sovint com diuen
aquestes estadístiques, o bé (b) no pot ser tan  
dolent si l’ha experimentat tanta gent i en sobreviuen
«prou bé». Emocionalment, podem entendre aquestes
reaccions com a maneres de provar de tolerar una
informació que aclapara el nostre sentit de la
realitat. Sovint, la nostra percepció sobre el mal
provocat per l’abús sexual infantil s’ajusta al nostre
sentit de la seva freqüència: en minimitzem el dany
o la freqüència per fer la perspectiva més suportable.
Aquesta tendència a minimitzar pretén protegir-nos
de coses que no sabem com tractar. Mentre que
aquesta estratègia és útil, té un cost. Construir
la nostra capacitat de mantenir-nos presents amb
les sensacions, les idees i la informació que desafia
el nostre enteniment de nosaltres mateixos

«Imagineu-vos una... malaltia que afecta

en investigació. Identificaríem... els afectats
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i del món al nostre voltant és una pràctica
necessària per encarar-nos a l’abús sexual infantil.

Els nens queden profundament danyats quan presencien
i/o experimenten violència. Aquests efectes solen
ser més severs si els pares, membres de la família
o cuidadors hi estan involucrats. Per als nens, els 
possibles efectes de l’ASI inclouen:24

• Danys físics: un nen pot experimentar danys,
fins i tot la mort, sigui directament a causa de
la violència física viscuda o sigui resistint la
violència exercida sobre un dels pares, germans
o algú altre. Els signes d’alerta físics de l’abús
sexual són extremadament rars, tanmateix els
nens que són abusats sexualment poden
desenvolupar problemes urinaris, infeccions de
fongs, o en alguns casos experimenten dolor,
sagnen o tenen secrecions genitals. El dany
físic també pot resultar dels canvis en el hàbits
alimentaris d’un nen o per comportaments
autolesius. La investigació sobre els efectes de
l’ASI a més llarg termini suggereixen que l’abús 
sexual també pot incrementar el risc individual
de problemes de salut crònics. 25 26

• Dany emocional: l’ASI provoca un profund 
dany emocional als nens, tant per abús emocional
directe (ser coaccionat, manipulat, humiliat, etc.),
com per sentiments continuats de perill i
preocupació, sentiments confusos de por i amor
envers aquells que els estan danyant, a més de
sentiments confusos d’amor, decepció o manca
de respecte vers aquells que estan patint el
dany. Això també pot incloure desconfiança
cap a un mateix i els altres i una profunda
desconfiança cap a les relacions.

 La majoria de persones que abusen sexual-
ment de nens cultiven algun nivell de confiança
amb el nen per assegurar-se que consentiran
i no ho explicaran. Això pot incloure demanar
als nens que mantinguin secrets amb ells,
fer-los regals o fer-los sentir especials. Com
a resultat, molts nens experimenten un profund
sentiment de confusió i aïllament després de ser
abusats, la qual cosa amb el temps pot esdevenir

preocupació, dubte sobre un mateix, ràbia, tristor,
depressió, autolesions, malaltia, desconnexió del
propi cos i una sensació persistent de por, vergonya i solitud.

 Molta gent que abusa sexualment dels nens també,
o d’altra banda, usa amenaces verbals o tàcites per
assegurar-se que el nen està sota el seu control.
Fins i tot molt després que l’abús s’hagi acabat,
alguns supervivents carreguen amb un profund
sentiment de vergonya, en part perquè aquesta
manipulació pretén fer que el nen senti que va
«permetre» que ocorregués o que va ser culpa seva. 

• Vulnerabilitat augmentada per experimentar
més danys, inclòs l’abús sexual, violència comuni-
tària i abús de substàncies. L’exposició a la violència
també pot crear una vulnerabilitat augmentada
vers l’autolesió, incloent-hi fer-se talls o altres
formes de fer-se mal, i comportaments addictius.

• Probabilitat incrementada de realitzar
comportaments que fan dany a altres,, 
incloent-hi altres nens, animals de companyia, etc.

• Un sentiment poc raonable de responsa- 
bilitat del nen per consolar i protegir altres de
danys, inclosos germans, pares o altres; fins i
tot, la persona que en va abusar.

• Efectes duradors en el benestar físic,
emocional, mental, espiritual i sexual
i en les relacions.

Quan ningú al voltant del nen parla d’abús sexual
infantil, hi intervé o se’n fa responsable, pot deixar
el supervivent amb confusió, desconfiança, por
i/o aversió vers la família, la casa, l’amor i la
comunitat. Una relació propera pot sentir-se com
a perillosa. L’amor, l’afecte i una sexualitat sana
poden esdevenir fàcilment confoses amb vio-
lència i mal. L’ASI pot crear sentiments molt profunds
que ningú en la família o en la comunitat intervindrà 
o parlarà per prevenir la violència i per protegir-
nos-en. Aquestes experiències també poden 
donar lloc a la creença duradora que la violència
és la manera d’aconseguir el que un vol.

Com a resultat, molts supervivents experimenten
desconfiança vers si mateixos i els altres, junt
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a vergonya, ràbia, dol, traïció, la sensació d’estar
perdut o d’estar «infectat», i una persistent baixa
autoestima. Molts parlen d’un ús més alt de subs- 
tàncies anestesiants, incloent-hi drogues i alcohol, 
i molta confusió amb els límits i la seguretat. Sense
una atenció amorosa, un recolzament significatiu i  opor-
tunitats per sanar, aquests conflictes poden créixer
i esdevenir aspectes definitoris de les nostres vides.

Ens dona gran esperança saber que molts
supervivents s’han curat dels efectes de
l’ASI. Mentre que és impossible per als super-
vivents tornar enrere en el temps i fer que l’abús
no passi, o ser algun cop la persona que érem
abans que succeís l’abús, és possible, amb cures
amoroses i una atenció adequada, reaprendre els
límits i les decisions, reclamar els nostres cossos i
decisions i tornar a confiar en altres humans. És 
possible sentir-se sencer, tenir esperança i tenir 
una vida i unes relacions que no estiguin 
definides pels abusos.27 

A nivells més amplis de comunitat i societat,
també veiem que tenir una família i/o comunitat
que doni suport i que pugui reconèixer l’abús
sense avergonyir ni culpar la víctima pot marcar
una diferència profunda en el procés de curació.
Els nens que reben suport d’uns pares no-
abusadors o d’altres adults protectors semblen
anar millor, malgrat els efectes negatius
de l’abús.28

Mentre que la investigació en factors de resiliència
que recolzen la curació d’un abús sexual infantil
està en els seus estadis prematurs, les troballes 

29 reflecteixen el que moltes organitzacionsinicials
i individus que treballen amb supervivents porten
anys dient: quan la persona que ha abusat sexual-
ment és capaç de fer-se responsable per les
seves accions i fer reparacions significatives, una
curació major és possible per a tots els implicats.
A més a més, quan hi ha oportunitats per a què
els supervivents connectin amb d’altres per
compartir les seves experiències, parlin contra
l’abús i prenguin accions per acabar amb la 

violència en la seva comunitat, el dany de l’abús
a llarg termini pot reduir-se significativament.

ELS ROLS EN L´ABUS
SEXUAL INFANTIL

En les rares ocasions en què es parla de l’abús
sexual infantil, la conversa sol centrar-se
enterament en la persona que abusa del nen i/o
nens, i en el nen o nens que experimenten l’abús.
El que sol deixar-se de banda en aquesta
discussió és quanta gent està involucrada i juga
un rol en l’abús sexual infantil: gent danyada,
gent que perpetua l’abús sexual dels nens i 
la molta gent que està en posició de reaccionar
o de prevenir-lo.

Estiguem parlant d’un abús que va ocórrer molts
anys enrere, una experiència actual d’ASI o
la prevenció de pròximes incidències, entendre
aquests diferents rols és un pas important
per determinar-ne les opcions. Algunes preguntes
que ens poden ajudar a identificar les persones
en aquests rols són

1. Qui va ser danyat o necessita protecció?

2. Qui pot intervenir? Com pot intervenir,
donades les seves relacions i rols
en la comunitat?

Víctimes/Supervivents

Criminals

Adults
no-protectors

TestimonisAdults  
protectors
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3. Com podria ser capaç d’intervenir de la
manera més eficaç? 

4. Qui va fer el mal? Fins a quin punt està disposat
a canviar o responsabilitzar-se’n?

5. Quin compromís o organització comunitària pot
ajudar a canviar l’estructura social més ampla
que permet que ocorri l’ASI?

Noteu: en tot aquest document, ens referirem a  
les persones pel rol que van tenir en l’abús, més
que amb les referències tradicionals d’abusador,
víctima, etc. Aquestes darreres redueixen les per-
sones a les seves accions i no reconeixen que sovint
persones que han fet mal també han estat víctimes
d’un mal. Aquests rols no són mútuament excloents
i sovint se superposen. Les persones en qualsevol
d’aquests rols també poden esdevenir actives a
l’hora d’actuar amb altres persones per respondre,
prevenir, educar i organitzar-se per acabar amb l’ASI.

Persones que són víctimes d’abús:
Aquest terme s’usa per referir-se a persones que
estan sent violades. A persones que han estat
violades i senten que van ser o són víctimes 
d’aquesta experiència. També s’usa per reconèixer
gent que no va sobreviure a la violència que va
experimentar.

Persones que són supervivents d’abús:
El terme «supervivent» se sol usar en el moviment
de l’assalt sexual i altres activismes. S’usa per
part de i per referir-se a gent que ha experimentat
abús i que escullen identificar-se amb el fet que hi
van sobreviure. La gent que ha experimentat ASI
pot voler identificar-se o no com a supervivent. 
Alguns poden escollir no identificar-se ni com a 
víctima ni com a supervivent, sinó senzillament
com a algú que va experimentar un abús.

Persones que han fet mal:
Aquest terme s’usa per referir-se a persones que
han violat d’altres. Hi ha moltes variables en com
la gent fa mal, incloent-hi el nivell de violència,
si la violència va ocórrer una sola vegada o es va
repetir, si l’intercanvi de diners o profit va ser una

part de la violació i la probabilitat de la reincidència.

Testimonis:
El terme «testimoni» es refereix a les persones que
no estan immediatament involucrades en una
situació però podrien intervenir per prevenir
o reaccionar a l’abús sexual infantil i esdevenir
aliats. Això pot incloure altres membres de la
família o membres d’una comunitat. Veiem el
rol del testimoni com a crític per prevenir
i reaccionar a l’abús sexual infantil de
manera eficaç. Si considerem que cal molta gent
per realment transformar les condicions socials
que permeten l’abús sexual infantil, veiem que
els testimonis són clau si hem de generar la
força col·lectiva que necessitem per acabar

Testimonis no protectors:
Aquest terme es refereix al subconjunt de testimonis
que no actuen de manera protectora: adults que
són incapaços o reticents a actuar per protegir un
nen o intervenir quan un nen està experimentant ASI.

Testimonis protectors:
Aquest terme es refereix als testimonis que actuen
de manera protectora: adults que actuen per
protegir un nen, que intervenen en casos d’ASI,
i que prenen accions per enfrontar-se a les
condicions que creen i perpetuen la violència.

És important notar que la intenció i l’impacte d’un
testimoni poden ser diferents. Un testimoni pot 
intentar ser protector, però l’impacte de les seves 
accions pot ser no-protector. Per exemple, fins i tot
si un testimoni pretén protegir un supervivent per
mitjà del vigilantisme (buscar la persona que ha fet
el mal i atacar-la o castigar-la), pot resultar en un
major mal per al supervivent o no estar en línia
amb els seus desitjos o valors. Fer-ho públic
(divulgar l’abús sense el consentiment del
supervivent) també pot resultar en més mal
per a aquest i pot reforçar una experiència de
desapoderament.

Els pares, els guardians i la família en un sentit

amb l’abús sexual de nens.



14 A C A B A R  A M B  L ’ A B Ú S  S E X U A L  I N F A N T I L :  U N  M A N U A L  D E  J U S T Í C I A  T R A N S F O R M A T I V A

ampli són testimonis molt importants en les vides
dels nens. Poden ser els primers a identificar si
alguna cosa està passant amb els seus nens i,
amb el recolzament i recursos, poden reaccionar
de manera significativa. Sovint també són la
principal font de resiliència dels seus fills. 

Com a pares i guardians dels nens, no podem
controlar sempre quines experiències tenen els
nens. I mentre que el grau al qual els pares tenen
control està molt limitat per les condicions més
àmplies de caire social i material, tots els pares,
guardians i la família poden recolzar la curació i la
resiliència dels nens d’ençà d’experiències negatives.

Els adults també podem preparar els nens per
mitjà de les nostres reaccions protectores, 
desaprenent formes opressives de relacionar-nos
amb nens i joves i aprenent formes d’apoderar els
nens en les nostres vides, tot recolzant les seves
veus i ensenyant-los habilitats apoderadores, com
ara confiar en la seva intuïció i saber a qui en les
seves vides poden acudir per demanar ajuda.

QUI ABUSA SEXUALMENT
DELS NENS?
En molts aspectes, la gent que ha fet mal és la
que més rep el focus d’atenció i el rol menys entès
en les incidències d’abús i violència, particularment
l’abús sexual infantil. En part, veiem aquest patró
com la conseqüència natural del mite prevalent
sobre l’ASI: que només persones monstruoses
abusen dels nens i que si «nosaltres» aconseguim
trobar-les i desfer-nos-en, podem assegurar-nos
que els nens ja no seguiran sent abusats sexualment.

De fet, sabem que l’abús sexual infantil és comès
per moltes classes de persones, inclosos membres
de les nostres comunitats que són respectats i
estimats per molta gent. Potser nosaltres mateixos,
en algun moment, ens hem preocupat o ens hem
sentit insegurs respecte als nostres comportaments
amb nens. La investigació recent ens mostra que
una molt àmplia gamma d’adults perpetra abús

sexual, la qual cosa fa difícil establir un sol perfil
(o conjunt de comportaments i/o demografies
rastrejables) de l’abusador sexual.30  

Si miréssim un gràfic que classifiqués el perfil
i la demografia dels abusadors sexuals als Estats
Units, coincidiria amb el perfil i la demografia
d’un home adult mitjà al país. Això no significa
que tots els homes dels EUA estiguin abusant 
sexualment de nens. Més aviat, subratlla el fet
que una àmplia gamma de persones comet
abús sexual. Si bé algunes dones també abusen
sexualment, 31 la basta majoria de persones que
abusen sexualment de nens són homes adults.32 

Més enllà d’aquestes estadístiques bàsiques, la
investigació és molt clara respecte al fet que
hi ha una variació significativa entre les persones
que abusen sexualment dels nens. Les diferències
en factors com l’edat, la història social, les actituds
envers la sexualitat, els antecedents criminals i
l’excitació sexual varien considerablement entre
les persones que cometen abús sexual. També
hi ha molta variació en com es perpetren els delictes
sexuals contra els nens. Això inclou el tipus de
relació que algú cultiva amb el nen, els mètodes
emprats per evitar la detecció i el grau d’«intrusivitat»
del delicte.33 Això significa que no hi ha cap manera
fàcil ni estereotipada d’identificar o requerir
recolzament i tractament per als delinqüents sexuals.

A més a més, entre un trenta i un cinquanta per cent
dels que abusen sexualment d’un nen són nens o
adolescents ells mateixos.34 Igual que en el cas dels
adults, múltiples factors contribueixen al fet que un
nen o adolescent abusi sexualment d’un altre nen.
Els adolescents i els nens solen abusar de nens més
petits, i mentre que alguns joves continuaran abusant
d’altres quan entrin en l’edat adulta, els programes de
tractament s’han mostrat efectius a l’hora de reduir
la reincidència sexual. És més fàcil que els adolescents
adolescents aturin els seus comportaments abusius que no
els adults, i que puguin viure amb seguretat en la comunitat.35 

Un altre estereotip habitual és que tots els adults que
abusen sexualment de nens són pedòfils, persones
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la principal atracció sexual de les quals és cap als
nens per sota de l’edat de la pubertat. Aquest
estereotip suggereix que hi ha un grup específic
d’adults que busquen sexe amb nens i que aquesta
gent és diferent dels adults que tenen relacions
sexuals amb altres adults. No és aquest el cas.

Els professionals que treballen amb delinqüents
sexuals de vegades els classifiquen en dues cate-
gories: «delinqüents reincidents» i el que anomenen
«delinqüents oportunistes o situacionals». Els delin-
qüents reincidents són adults que repetidament
cerquen nens per abusar-ne sexualment, i sovint
aquests delinqüents són pedòfils. Però la majoria
d’adults que abusen sexualment de nens no són
pedòfils, la gran majoria són delinqüents situacionals.

Delinqüents situacionals són els adults que abusen
de nens en el context d’una oportunitat específica.
Aquests solen abusar de nens de la seva família o
xarxa immediata, i la major part d’ells no mostra un
interès sexual més ample en els nens. Molts delin-
qüents situacionals tenen relacions sexuals actives
amb altres adults i abusen sexualment de nens.

Encara hi ha molt que no sabem sobre la complexa inter-
acció de la socialització, la biologia, el desenvolupament
emocional i altres factors que contribueixen al fet que
algú abusi sexualment d’un nen. Els estudis amb
delinqüents empresonats mostren alts graus de
negligència, exposició a la violència, humiliació i al-
tres formes d’abús.36 És més probable que els ho-
mes amb històries d’abús sexual infantil el perpetrin,
que no les dones amb un passat d’ASI.37

de les normes socials i l’entrenament de gènere a
l’hora de crear les condicions per la violència i el mal.

L’ASI està vinculat amb l’homofòbia i la violència
contra les comunitats queer. Els homes gais i queer 
són constantment assenyalats com a pedòfils i la 
gent LGTBQ, en general, sol ser assenyalada com
a «desviada» sexual. A més d’assenyalar els pares
i les families queer i trans, l’etiqueta de «desviat»
s’usa per evitar relacions sanes entre adults i nens
queer per mitjà de l’estigma social i la discriminació

contra mestres d’escola, líders d’esplais i altres
treballadors amb joves que són identificats com a
no-heterosexuals. La manca global d’una educació
sexual en la societat nord-americana, per no dir d’una
educació sexual apropiada segons el nivell de desen-
volupament, positiva envers el sexe i inclusiva de la
comunitat LGTBQ pot deixar nens, nenes i joves
lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i queer en una 
posició particularment vulnerable a l’ASI i a la victimització.

«PERÒ PER QUÈ ALGÚ
ABUSARIA SEXUALMENT
D´UN NEN?»
No hi ha explicacions simples a per què algú abusa
sexualment d’un nen. És un grup divers d’individus
el que abusa sexualment de nens, amb una gran
gamma de motivacions. Per responder el perquè,
hem de mirar múltiples factors, incloent-hi el 
caràcter individual i la història personal, les 
relacions i la comunitat que rodeja l’abús sexual,
i les creences i normes socials en les que l’abús
sexual està estès.

Aquest hiper-focus en «els monstres» ens fa un
mal servei: limita severament la nostra habilitat
col·lectiva per pecebre de manera precisa els
signes d’alerta d’un abús. Immobilitza la gent
que abusa a l’hora d’assumir la responsabilitat
per actuar a causa de la por a ser rebutjada i
condemnada a l’ostracisme com a monstres. 
I fa que evitem encetar la feina desafiant i gratificant
de construir cultures familiars i comunitàries que
afirmin els nens, i desafiar les condicions socials
que promouen el «poder-sobre» (dominació i
explotació) en lloc del «poder-amb».

Hem de continuar desenvolupant la nostra capacitat
per profunditzar en la idea que gent que coneixem
i respectem pot estar abusant sexualment de
nens. Hem de continuar desenvolupant les nostres
capacitats per prioritzar la seguretat, la responsabilitat
i la curació entre els impulsos aparentment aclaparadors
d’atacar, tancar-nos o desconnectar. I hem de con-
tinuar conreant l’esperança que hi ha una altra via.

Aquesta di- 
ferència també ens empeny a considerar els efectes
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 Finkelhor, David i Gerald Hotaling, Sexual Abuse in a 
National Survey of Adult Men and Women: Prevalence, 
Characteristics, and Risk Factors, Child Abuse and 
Neglect (1990), 19-28.

21 “Such a disease does exist—it’s called child sexual 
abuse.”
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També: Elliott AN, Carnes CN. “Reactions of nonoffending 
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a Office of Justice Programs Juvenile Justice Bull, 
2009.
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Abuse and Neglect. Maig 2017.

37 “…men with histories of child sexual abuse are 
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SECCIÓ DOS

QUÈ PERMET QUE  
CONTINUÏ L´ABÚS 
sexual infantil?

q uan ens enfrontem a la sorprenent fre-
qüència i als efectes de l’ASI, molts de
nosaltres ens podem trobar preguntant-nos:

«Com pot estar passant això?» «Com podem permetre
que ocorri?» Donada la naturalesa dramàtica del pro- 
blema, hi ha moltes respostes a aquestes preguntes.
Les diferents interpretacions, anàlisis i escoles de 
pensament sobre el que causa l’abús sexual infantil 
produeixen, cadascuna d’elles, diferents estratègies 
d’intervenció. A fi i efecte de construir prou poder 
junts com per realment acabar amb l’ASI, creiem
que és essencial desenvolupar més anàlisis com-
partides sobre el que permet que continuï.

L’abús sexual infantil no és només un problema
individual, tot i que tingui un impacte profund i únic
sobre nosaltres com a individus. I mentre que l’ASI 
causa trauma i efectes psicològics duradors en les
persones, no el veiem com una qüestió essencial-
ment de salut mental. Tampoc no veiem l’ASI
principalment com un problema criminal o legal
que s’hagi de resoldre per mitjà de la protecció
que prometen els sistemes jurídics penals.

Veiem l’abús sexual infantil com una expressió de
les dinàmiques de poder que travessen tot el
teixit de la nostra societat. Vivim en condicions
socials que creen innombrables oportunitats per
què l’objectificació, la violència i l’abús ocorrin
sense restriccions. L’ASI és un dels molts danys
causats pels sistemes d’opressió, dominació i
explotació. També recolza aquests sistemes, tot

perpetuant les mateixes dinàmiques que per-
meten que els nens siguin abusats sexualment.

Veiem el fet d’acabar amb l’abús sexual infantil
com una lluita per l’alliberament col·lectiu, una
que ens demana prendre’ns la transformació
personal, comunitària i social com a parts
interdependents d’una lluita més ampla.
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Un aspecte essencial d’aquesta lluita és que ens
hem d’enfrontar a com ensenyem als nens que els
seus sentiments, necessitats i preferències no són
importants. Quan a un nen se li diu que «no sigui un
mal educat» si protesta perquè se li diu que saludi un 
oncle amb una abraçada o se l’instrueix que vagi
a seure sobre la falda d’un avi, rep el missatge que
és més important fer allò que diuen els adults que
confiar en els seus propis sentiments. Mentre que
molts de nosaltres podem haver acabat considerant
això com a «simplement part de ser un nen», veiem que,
tot plegat, aquests moments fan que els nens siguin
molt més vulnerables a l’explotació de l’abús sexual.

Exemples com aquests són habituals en les nostres
famílies i comunitats. A més a més, la premissa
que «els joves no poden saber què és bo per ells» està 
integrada en les estructures de la nostra societat.
Si bé és un fet que els nens són psicològicament,
emocional i social dependents dels adults i reque-
reixen del seu suport, guia i educació per prendre
decisions sanes, els nens i els joves posseeixen
una capacitat d’autodeterminació molt major que
la que se’ls permet exercir.

A Ajudar els adolescents a aturar la violència, cons- 
truir comunitat i defensar la justícia, els educadors
juvenils Allan Creighton i Paul Kivel van escriure:

Quan penses en els anys de joventut, 
probablement recordis quantes coses 
volies fer i quin poc poder tenies per 
fer-les. Volies anar a llocs on no podies 
i fer coses que no havies de fer. Volies 
influir per canviar la teva escola, la teva 
comunitat o el teu barri i no podies. 
Probablement no tenies els diners, el 

credibilitat per marcar la diferència...
Probablement pocs adults t’escoltaven o
et permetien participar, confiaven en tu
o fins i tot et percebien a tu i els teus
companys.

Quan els adults sistemàticament no
t’escolten o no et permeten participar en
decisions significatives, el teu sentit del
valor propi es deteriora. Quan et qualifiquen
continuament sobre coses com el rendiment
acadèmic, el teu concepte sobre el teu
propi valor pot dependre també d’aquesta
opinió. Si a més a més et minimitzen,
et castiguen a l’atzar o et falten al respecte,
la teva autoestima pot desplomar-se
i el teu nivell de delinqüència pot pujar ben
amunt... et pots sentir alienat o empès a fer
el que sigui que necessitis per sobreviure.»1

Aquest patró persistent de negar als nens i als joves
el dret a exercir l’autodeterminació s’anomena
adultisme. Es refereix a les maneres diàries, 
sistemàtiques i institucionalitzades de prohibir als
joves prendre decisions sobre les seves pròpies
vides i com, en lloc d’això, els adults decideixen
la major part dels aspectes de les vides dels joves,
incloent-hi on van, qui veuen, com es vesteixen i
com se socialitzen. Aquestes decisions es limiten
encara més pels efectes del racisme, la discriminació 
de gènere, la desigualtat de classe i el capaticisme.
Els joves de color són regularment sotmesos a
accions disciplinàries greument desproporcionades
respecte als companys blancs amb els mateixos
comportaments; a les noies se les impedeix accedir
a les mateixes oportunitats acadèmiques, laborals,
esportives i creatives; els joves transgènere i
disconconformes amb la norma de gènere s’en-
fronten rutinàriament a bullying, agressions i assetja-
ment; als joves de comunitats pobres i de classe
treballadora els manca l’accés a la mateixa qualitat
de menjar, educació i salut de la qual gaudeixen
els seus iguals de millor posició econòmica; i els
joves amb discapacitats solen ser aïllats dels seus
iguals, segregats en institucions separades, i se’ls

transport, els amics, la influència o la 

nega sistemàticament l’accés a participar com a
membres de ple dret en la vida social, pública
i política.
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«La infantesa és l’única
condició política, l’únic grup
privat de drets pel qual passen
totes les persones. L’únic electorat
dels oprimits en el que tots els
membres que en sobreviuen 
eventualment deixen de ser-ne
membres i tene l’opció d’esdevenir
administradors de les mateixes
condicions per als nous membres.»

— Aurora Levins Morales,  
Històries de medecina2

Més enllà dels efectes devastadors del desapo-
derament en el benestar d’un jove, un dels efectes
més destructius de l’adultisme és la manera en
la que condiciona cada successiva generació
a acceptar un món adult construït sobre sistemes
d’injustícia i opressió.3  

DEFINIR L´OPRESSIÓ
L’opressió garanteix sistemàticament el poder
d’algunes persones sobre unes altres i fa que es
concentri el poder i el privilegi en les mans de
pocs en lloc de les de tothom. Les institucions,
normes i pràctiques de la nostra societat reforcen
aquesta dinàmica de qui és valuós i qui no.

Vivim en sistemes socials, econòmics i polítics
que fonamentalment operen en una premissa de
«poder-sobre». Amb poder-sobre volem dir que el
nostre món es divideix en els individus o grups
que es consideren vàlids, reals, valuosos i humans
i aquells que es consideren menys valuosos,
irrellevants o no completament humans basant-se
en la raça, la classe, el gènere, l’orientació sexual,
la nacionalitat, la dis/capacitat, la religió i l’edat.
Per a molts nens, l’abús sexual és part del nostre
procés de socialització en una visió del món de

poder-sobre. Aquesta visió del món també és una
part crítica del sistema que permet que l’abús
sexual infantil i altres formes de violència continuïn.

Una manera de pensar això és considerant qui
pot exercir l’autodeterminació dins d’una societat
i qui no. El terme «agència» pot ser útil al parlar
sobre aquestes diferències: els agents són les
persones que estan a càrrec de si mateixes. Són
capaces de prendre acció en el seu món, 
experimentar conseqüències raonables per les
seves accions, aprendre d’aquestes conseqüèn-
cies i tornar a actuar. 4 Una altra manera de dir-ho
és que agència significa arribar a ser l’autor
de la teva pròpia vida, més que un objecte en
la història d’un altre.

Per il·lustrar això, diguem que un estudiant rep
una nota baixa o un suspens en un examen. Les
conseqüències raonables per obtenir una
nota baixa podrien incloure:

a. L’estudiant se sent decebut, frustrat o
culpable.

b. El professor de l’alumne li pregunta què
ha passat.

c. El professor es posa en contacte amb els
pares o cuidadors de l’alumne.

d. Els adults en la vida de l’alumne li pregunten
quina ajuda necessita per a l’estudi.

Qualssevol d’aquestes conseqüències podrien ajudar
l’alumne a reflexionar sobre les circumstàncies que
van dur-lo a treure una nota baixa. «Es va preparar
per a l’examen o va passar d’estudiar?» «Estava
estressat o distret per alguna altra cosa?» «Va
necessitar ajuda extra bans de l’examen?» «Hi
havia alguna cosa en les condicions de l’examen
que dificultés pensar o treballar?»

Les conseqüències poc raonables, d’altra banda,
podrien incloure:

a. Ser humiliat pel professor, altres alumnes o
un progenitor.

b. Ser testimoni dels adults tenint una discussió
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airada o culpant-se l’un a l’altre per la
nota baixa de l’infant.

c. Ser físicament castigat.

d. Que els adults de la seva vida no li parin cap
atenció o reconeixement per la nota baixa.

Com a resultat d’aquestes darreres conseqüències,
el nen pot quedar-se amb la sensació que no és
segur o no és bo obtenir una nota baixa. Pot
sentir que li passa alguna cosa dolenta o patir
pels efectes que el seu rendiment escolar pugui
tenir en la dinàmica familiar.

Si ha estat un incident únic, podríem dir que
l’alumne podria descartar les conseqüències poc
raonables com a desproporcionades. Tanmateix,
si es tracta d’un fet habitual en la seva vida,
particularment si és vulnerable o està aïllat, aquest
tipus de conseqüències pot deixar una persona
profundament desconnectada del seu propi procés
de creixement, a mida que cada cop una major part
de la seva atenció, esforç i força vital va encaminada
a intentar evitar el dolor d’aquestes conseqüències.

L’opressió funciona com una versió molt més ampla
d’aquesta mateixa dinàmica, afectant societats
senceres. Si mirem qui té accés a refugi, menjar,
educació i assistència sanitària als Estats Units,
o mirem encara de més a prop per observar el
tractament que experimenten els individus dins
dels sistemes socials (és a dir, hospitals, tribunals,
l’exèrcit i l’assistència pública, etc.), ens trobem
que hi ha desigualtats profundes en la distribució
dels recursos. Aquesta desigualtat segueix un
patró consistent segons la raça, la classe, el gènere,
la dis/capacitat, l’origen nacional, l’orientació 
sexual, l’edat i la religió. Quan estudiem aquests
patrons, podem veure que grups sencers de
persones són consistentment sotmesos a conse-
qüencies poc raonables, simplement per existir.5  

Els grups que estan sistèmicament sobrevalorats
i privilegiats tenen un major accés al poder social,
financer i institucional. Aquest poder i privilegi
augmenten les possibilitats que un té d’obtenir
allò que necessita per portar una vida satisfactòria

i sana, amb la possibilitat d’un futur positiu. Veiem
vuit sistemes consistents d’opressió, o patrons de
poder-sobre, que defineixen la vida contemporània
als Estats Units, segons:
• la raça

• l’edat

• la classe econòmica 

• la religió

• el gènere

• la dis/capacitat

• l’orientació sexual 

• la nacionalitat/l’estatus immigratori 

Mentre que cada sistema d’opressió és
diferent, tots aquests sistemes comparteixen

6

  

• L’opressió garanteix algun poder sistèmic.
En cada sistema d’opressió, un grup té més
recursos, mobilitat i poder de decisió 
segons la seva afiliació al grup social 
privilegiat. L’opressió concentra recursos, 
riquesa i poder en percentatges més i més 
petits de la població.

• L’opressió es perpetua per un procés
de socialització. Cadascun de nosaltres
neix sense prejudicis en un món que ens
ensenya a discriminar els altres i a acceptar
un sistema opressiu.

• L’opressió és persistent. Trobem que el terme 
«opressió» és útil, més que prejudici o fanatisme,
perquè destaca les maneres en què aquestes
desigualtats socials es teixexen per l’estructura
de tota la nostra societat i no només per
actituds individuals. La idea que un grup és
millor que un altre queda incrustada en les
institucions de la nostra societat: lleis, polítiques
públiques, vigilància, el sistema educatiu i
polítiques de contractació, imatges dels mitjans,
normes socials, etc.7

• L’opressió és restrictiva. En el nivell més bàsic,  
l’opressió bloqueja l’accés dels individus,

vàries característiques:
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les famílies o les comunitats a recursos i
possibilitats. Els educadors de justícia social
Maurianne Adams, Lee Anne Bell i Pat Griffin
escriuen: «L’opressió restringeix tant l’auto- 
desenvolupament com l’autodeterminació.»8  

• L’opressió és jeràrquica. L’opressió crea i recrea
quins grups de persones són «millors que» i
quins són «menys que»: algunes persones 
són més intel·ligents, més treballadores, més
fortes, més capaces, més honestes, més
mereixedores, més avançadades, escollides, 
superiors, etc. Els grups dominants mantenen 
aquesta idea sobre si mateixos i les qualitats 
oposades són atribuïdes a altres grups: 
estúpids, mandrosos, dèbils, incompetents, 
indignes, menys mereixedors, retardats, 
inferiors, etc. Aquestes jerarquies permeten 
que els grups dominants o privilegiats explotin
 i s’aprofitin dels grups oprimits, sovint de 
maneres inconscients.

• L’opressió és interseccional. Com que cadascun
de nosaltres és membre de múltiples grups
socials, el nostre accés al poder i al privilegi
és complex. De vegades tenim accés al poder
a partir de les nostres identitats i posició social,
mentre que experimentem discriminació a
partir d’altres.

• L’opressió es fica dins de nosaltres. Esdevé interio-
ritzada. L’opressió no només existeix en insti- 
tucions socials i pràctiques externes, també
s’allotja en els nostres cossos i psiques. Se’ns
ha dit que no valem, que no som intel·ligents, 
incapaços d’assolir res en les nostres vides: 
no és sorprenent que haguem arribat a 
creure’ns-ho. Aquesta creença és dolorosa i 
té efectes perjudicials en els nostres cossos, 
ments, esperits i relacions.

L´OPRESSIÓ I L´ABUS
Sexual infantil
Quan mirem el problema de l’abús sexual infantil,
veiem una relació interdependent entre cadascun
d’aquests sistemes d’opressió i l’ASI. Les condi-

cions de l’opressió fan que els nens siguin
vulnerables a l’abús sexual i, al mateix temps,
la por i l’amenaça de l’abús sexual s’utilitzen
per a mantenir aquests sistemes d’opressió.
Per exemple, ja que les condicions socials
actuals dicten rols de gènere rígids per a totes
les persones i normalitzen la violència homòfoba,
molts joves LGTBQ experimenten rebuig de les
seves famílies i aïllament social dels seus iguals.
Aquesta manca d’acceptació i pertinença pot
fer que els joves no conformes amb les normes
de gènere siguin particularment vulnerables a
l’atenció i l’interès dels adults que pretenen
abusar sexualment. A més a més, una manifestació
comuna d’homofòbia és l’estereotip que la identitat
sexual i de gènere LGTBQ és «causada» per
experiències d’abús sexual en la infantesa. Si bé 
l’ASI afecta les sexualitats de les persones, no «fa»
la gent queer. Els percentatges de supervivents,
persones que abusen sexualment de nens i
testimonis en les comunitats LGTBQ són similars 
als percentatges en les comunitats heterosexuals.

Al mateix temps, els adults LGTBQ i no conformes
amb les normes de gènere han estat consistent-
ment etiquetats com a «desviats» i se’ls han negat
rols que impliquin treballar amb nens, com ara mestres
d’escola, líders escoltes i altres papers de contacte
amb infants. Mentre que s’ha mostrat estadísticament
que sobretot són els homes heterosexuals els que
acaben abusant sexualment en sèrie de nens i nenes
prepúbers, hi ha significativament molt més
seguiment, vigilància i processaments d’homes gais.
La persecució és semblant entre els homes de color 
quant a totes les formes de violència sexual.

OPRESSIÓ ABÚS SEXUAL INFANTIL

Les relacions entre l’ASI i cada sistema d’opressió 
són d’ampli abast i codependents. Els sistemes
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més extrems de reaccions a l’ASI, dins dels
sistemes legals tant públic com criminal, estan
reservats per a la gent pobra, les comunitats
de color i les comunitats d’immigrants a qui manca
l’accés a altres formes d’advocacia i serveis de
suport. Aquestes comunitats també estan
fortament vigilades i controlades per tal de
mantenir la «qualitat de vida» de les comunitats
de classe mitjana i més riques. Exemples d’això
inclouen lleis que acusen gent d’ofenses sexuals
per orinar en públic. La gent sense llar i que no
té altres opcions per accedir a un lavabo és més
probable que acabi sent acusada d’aquests «crims».
Lleis com aquesta usen la por a la violència per
anar contra persones sense recursos.

L´EXPLOTACIÓ ECONÒMICA
Vivim en un sistema econòmic capitalista, en el 
qual els recursos naturals (incloent-hi la terra i la
mà d’obra humana) s’usen per produir profits per
als que controlen aquests recursos. Sota el
capitalisme, els infants són àmpliament considerats
propietat dels seus pares i/o cuidadors. Mentre
que les narratives socials i les lleis sobre els nens
han canviat considerablement amb el temps, els
adults encara poden explotar els nens per mitjà
de diferents formes d’abús sexual que van des de
la prostitució fins a la pornografia. El tràfic sexual 
de nens a nivell global és un exemple creixent i
descaradament publicitat de l’objectificació sexual
dels nens. Segons una estimació moderada, més
de 200.000 nens són víctimes de tràfic sexual
anualment als Estats Units, 9 i el Departament de
Justícia dels EUA calcula que entre 100.000 i
3 milions de nens són explotats sexualment només
als EUA. La dominació en el cor de l’abús sexual
infantil s’arrela en un sistema d’explotació
econòmica que tracta la vida social com una
mercaderia i que fomenta l’explotació i el control
del cos d’una persona per a l’ús d’altri. Per acabar
amb l’ASI, hem de considerar quins tipus 
d’estructures econòmiques i polítiques donen
suport i valoren la dignitat de totes les persones.

LA SUPREMACIA BLANCA
Des d’un punt de vista històric, veiem que l’abús
sexual dels infants estat durant segles al servei del
genocidi, la colonització i l’esclavatge. L’arribada
de pobladors colonials a la terra que es va convertir
en els Estats Units d’Amèrica va marcar el començament
de segles de violència sistèmica continuada vers
els habitants indígenes, nadius i de les Primeres
Nacions. Nombrosos informes documenten les
maneres en què els pobladors blancs usaven 
intencionadament la violència sexual per imposar el
domini sobre la gent i els llocs que envaïen. Les
estadístiques actuals sobre la proporció d’ASI entre 
la joventut indígena i nativa indica que aquests
patrons de violència continuen sense disminuir.10 

El llegat de l’esclavitud als Estats Units i l’explotació
i l’objectivització continuades de la població negra
als EUA serveixen com un recordatori constant que
l’Estat «ha de ser vist com un perpetrador primari de
violència, més que com una solució per acabar amb
la violència».11 Documentant el llegat històric i 
les experiències contemporànies de dones afro-
americanes que han sobreviscut a violència
sexual, les investigadores Shaquita Tillman, Thema 
Bryant-Davis, Kimberly Smith i Alison Marks
escriuen: 

La victimització sexual de la dona afro-
americana perpetrada per homes blancs es
va iniciar durant el «passatge mitjà», va 
continuar sense restriccions durant l’era
de l’esclavatge, els sistemes quasi-esclavistes
de la masoveria i les Lleis de Jim Crow, i la
violació interracial i intraracial persisteix
encara avui dia. Durant l’era de l’esclavatge,
la violació i l’explotació sexual s’usaven com
un mitjà per dominar i oprimir les dones
africanes esclavitzades; la victimització
sexual de dones afro-americanes era 
legal i considerada justificada pel seu
estatus com a propietat de l’amo de
la plantació.12
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Aquest llegat de violació sancionada per l’Estat de
les dones afro-americanes continua de múltiples
maneres avui dia.13  

Quan estudiem l’esclavitud, la guerra i les expedicions
evangelitzadores, veiem que els exèrcits invasors,
els missioners i els pobladors colonials han abusat
sexualment de nens, en tant que grups conqueridors
de persones. Controlar els cossos dels nens és
una manera d’afirmar el poder sobre el futur d’un 
poble. Des d’aquest punt de vista, podem entendre
que qualsevol estratègia per reduir o eliminar la
la violència en una comunitat es pot lligar a les
estratègies per eliminar la violència contra aquestes 
comunitats, incloent-hi violències estatals com la
vigilància, la criminalització, l’explotació econòmica,
el militarisme, el racisme i el colonialisme. 

LA SUPREMACIA MASCULINA

«La violència contra les dones, 
el menyspreu per les vides in-
tel·lectuals femenines, la devaluació 
de la feina de la dona i la por tant
a la nostra sexualitat  com a la nostra
espiritualitat són històricament
tan persistents que, en gran
mesura, s’han normalitzat.»

— Aurora Levins Morales,  
Històries de medecina14

L’abús sexual infantil és impulsat en part per
històries i pràctiques de supremacia masculina
i violència sexual. El desig sexual se sol 
caracteritzar amb freqüència com una cosa que els
homes no poden controlar. A més a més, les
normes del patriarcat heterosexual garanteixen
l’accés als cossos de les dones i els nens. El
sentit percebut del dret a la gratificació sexual
al que se socialitza els nois i els homes està
directament connectat amb l’abús sexual infantil.

Els efectes de l’abús sexual infantil en les supervivents
adultes emfatitzen encara més els efectes de la supre-
macia masculina: les dones amb una història d’abús
sexual tendeixen entre dues a quatre vegades més a
experimentar agressions sexuals durant la seva etapa
adulta. Entre les dones amb problemes d’abús de
substàncies, fins a un 90% tenen una història d’ASI15 
i un 69% de presoneres en una enquesta a una
presó van informar d’abús sexual en la infantesa.16 

Mirant aquestes figures a través de la lent de la
supremacia masculina i l’opressió de classe —tot
mantenint una crítica dels estereotips culturals sobre
l’ús de substàncies, l’empresonament i el treball sexual—
sembla evident que l’impacte de l’abús sexual infantil
no només desposseeix de poder la gent des d’una
edat precoç, sinó que també evita que accedeixin
al poder durant la seva vida.

EL CAPACITISME
L’abús sexual infantil també es teixeix en el fet que
les persones que viuen amb discapacitats físiques,
cognitives, psicològiques i d’aprenentatge siguin
objecte d’assetjament sistèmic. En general, les
persones amb discapacitats són agredides sexual-
ment tres vegades més que les persones sense
discapacitat, i els infants i adults discapacitats seran
víctimes d’ASI el doble de vegades.17 Els activistes
en el moviment de justícia dels discapacitats també
han assenyalat que quan ens centrem en les 
experiències dels individus amb discapacitats, 
també hem d’aferrar-nos a les maneres com es 
defineix «l’infant». Les persones amb discapacitats
de desenvolupament sovint són descrites com a
«nens» o en termes com «Té 23 anys, però mentalment
és una nena de vuit». El fet que la gent amb
discapacitats de desenvolupament experimenti
una molt major proporció d’abús sexual, en totes
les edats, que les persones sense discapacitat
subratlla la naturalesa entrellaçada del capacitisme,
l’adultisme i l’abús.
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«La majoria de nosaltres aprèn
des de molt joves a ignorar les 
nostres necessitats i els nostres
desitjos: ens socialitzem en la
dominació abans de tenir un llen- 
guatge i consciència per resistir: 
quina millor manera per mantenir 
una estructura de poder —supre-
macia blanca, patriarcat, capitalisme,
un sistema de gènere binari i rígid—
que introduir per la força les lliçons
de qui és dominant i qui subordinat
en els cossos dels nens?»

— Eli Clare, Exili i orgull 18

L’abús sexual infantil és un entrenament precoç
en com sotmetre’s a la dominació, realitzar-la o
col·laborar-hi. Aquest entrenament, combinat amb
altres formes d’opressió interioritzada, pot deixar
els supervivents amb una vergonya persistent que
pot comprometre un sentit del poder, l’agència 

Aquestes opressions creuades subratllen la nostra
necessitat de dirigir-nos als incidents individuals

 

d’ASI, així com també a les condicions més àmplies
i sistèmiques. L’opressió confia en la inacció.  Re-
quereix que ens rendim i ens veiem com a desemparats. 
Ens demana dirigir les nostres frustracions amb el
sistema existent cap a aquells amb menys poder

Les realitats diàries de violència i opressió en la
nostra societat poden dificultar a molta gent i
moltes comunitats que concebin i creïn un món 
que afirmi més la vida. Un dels grans robatoris de
l’opressió i el trauma són les limitacions que posa
en la nostra capacitat humana per imaginar. Per
curar-nos prou com per creure que un altre món
és possible, necessitem diferents maneres de sanar
i de respondre als efectes de la violència i l’abús
en les nostres comunitats i la nostra societat.

Per a qualsevol de nosaltres que cregui en la justícia
social i en la transformació de la societat, sabem que
també hem de ser capaços d’enfrontar-nos a les
estructures del poder institucional per a desplaçar
les condicions. Ho veiem com un moment històric potent
i creiem que tenim oportunitats profundes per 
innovar i experimentar amb respostes significatives
a la violència.
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SECCIÓ TRES

per què seguim fent 
tantes coses que
no funcionen?
INTERVENCIONS ACTUALS
en L´Abús sexual infantil

Q uan mirem les opcions que nosaltres,
igual que les nostres comunitats, tenim
per respondre a la violència, veiem un

conjunt d’alternatives dolorosament estret. La
majoria d’intervencions de la llei i la política estatal
i federal essencialment reforcen la creença que
l’abús sexual infantil és inevitable i que l’únic 
desenllaç possible és «l’empresonament, el càstig
sense rehabilitació, la condemna a l’ostracisme

CRIMINALITZACIÓ

«Aquesta contradicció bàsica
entre qui l’Estat s’instaura per
protegir i qui l’Estat s’instaura
per danyar representa el
rerefons...»

– Morgan Bassichis,  
a «Rethinking Queer & Trans Safety» 

 de The Revolution Starts at Home 2

Majoritàriament, a la gent se li diu que quan es
troba amb un cas d’abús sexual infantil, hauria de
dirigir-se a les institucions de l’Estat, com ara el
sistema legal criminal (incloent-hi policia, tribunals,
llibertat condicional) i el sistema de benestar infantil

(que inclou la denúncia obligatòria, els Serveis de
Protecció del Menor i els orfenats). Tanmateix, si bé
ja des del segle XIX han existit lleis que prohibeixen
l’abús sexual infantil, aquestes fan poc per evitar
succeeixi.3 Com la major part de la legislació, aquestes
lleis tenen una funció principalment retributiva, és 
a dir que no s’actua amb la llei fins que es vulnera,
la qual cosa vol dir fins que el nen ja ha experimentat
l’abús sexual.

i la vergonya per a tots els involucrats.»1
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Aquesta és una de les vàries raons per les que diem
que el sistema legal criminal no està instaurat per
prevenir l’abús sexual infantil.

A causa de la relació sovint propera entre la persona
que va provocar el mal de l’abús sexual i la víctima,
la majoria de casos d’abús sexual infantil mai no 
entren en el sistema legal. Molta gent és reticent a
denunciar un abús sexual infantil a les autoritats i,
quan ho fa, els casos que inclouen incest o abús
per un membre de la família rarament són processats.
Només un 12% de tots els casos estimats d’abús

4

 
sexual infantil passa pel sistema legal.5

Malgrat que aquests sistemes legals han crescut
en grandària i abast en les recents dècades, les
proporcions d’abús sexual infantil segueixen a
nivells d’epidèmia. De fet, certes investigacions
suggereixen que la tendència legal de les darreres
dècades de tendir a condemnes més severess ha fet
que les comunitats siguin més reticents a dirigir-se
a aquests sistemes per demanar ajuda quan 

6

En aquests sistemes, els tribunals estan pobrament
equipats per treballar amb la complexa dinàmica 
de l’ASI i les dinàmiques del trauma i el poder,
particularment en casos de família i custòdia. Els
jutges i el personal del jutjat estan mancats de formació 
sobre abús i sovint no estan qualificats per ocupar-se
de les al·legacions d’abús per part de nens, parti-
cularment les al·legacions d’abús sexual, malgrat
els nombrosos estudis nacionals que indiquen que
són extremadament rares les al·legacions falses en

7

 
en casos de custòdia.
sovint acaben bescanviant la violència íntima per la 
violència del sistema. Moltes vegades, en casos en
què s’impliquen la llei o les institucions de benestar
infantil, hi ha molt poques «proves admissibles» que 
demostrin que l’incident va succeir, la qual cosa 
deixa els supervivents i les famílies exactament en
la mateixa situació, excepte que ara la persona que va
experimentar l’abús pot ser vulnerable a un mal encara
més gran com a resultat d’una investigació (augment
de l’abús, intimidació, amenaces i silenci). En casos
en què sí intervé l’aplicació de la llei i benestar

infantil, les famílies sovint acaben dividides, la qual
cosa pot deixar els membres restants en una 

Aquesta dinàmica sol donar com a resultat que les
víctimes són encara més traumatitzades pel procés
legal quan els casos arriben a entrar al sistema.8

gent que ha abusat sexualment de nens rarament rep
tractament i les famílies freqüentment no se senten
ajudades per l’experiència. Molt rarament aquestes
respostes produeixen sanació, una autèntica responsa-
bilització o transformació. Aquestes aproximacions també
fallen a l’hora de preguntar o dirigir-se a l’arrel de les 
causes primordials de l’ASI. Al 2016, l’Aliança per la
Seguretat i la Justícia va realitzar la primera enquesta
nacional mai feta sobre les visions de les víctimes
respecte a seguretat i justícia, i explica que les 
víctimes de crims van dir de manera aclaparadora 
que prefereixen gastar diners en tractaments i 

9

L´EMPRESONAMENT
Una de les solucions primàries ofertes pels sistemes
estatals per enfrontar-se al problema de l’abús sexual
infantil ha estat incrementar la proporció i la durada
dels empresonaments d’abusadors sexuals: arrestar
més gent que ha abusat sexualment de nens i tenir-los
més temps a la presó. D’una banda, veiem això com
un impuls intel·ligible. Com la violència domèstica i 
altres formes d’abús, l’abús sexual infantil no sempre 
ha estat pres seriosament per part de la policia o els
tribunals, i pot resultar reconfortant tenir una cosa tan
«oficial» com una llei a qui assenyalar com a conse-
qüència d’un comportament violent o lesiu. Alguns
grups de defensa de les víctimes senten que incre-
mentar les penes legals per a l’ASI ajudaria a prevenir
el problema, enviant un missatge fort als potencials
agressors que els EUA tenen zero tolerància amb
l’abús sexual infantil.

Des del nostre punt de vista, però, tancar la gent que
abusa de nens no solucionarà essencialment el
problema de l’abús sexual infantil. D’una banda, la
realitat i l’abast de l’ASI és massa gran i no és una
solució factible ficar tothom que ha abusat sexualment

experimenten ASI.

Les famílies i les comunitats

posició més precària.

La

prevenció que no en les presons.
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d’un infant a la presó. Més important encara, ficar
la gent a la presó s’ha provat sense èxit per prevenir
l’abús, canviar el comportament o restituir els
afectats per l’abús sexual infantil.

solució factible ficar tothom que ha abusat sexualment

Quan mirem els resultats produïts per la criminalització
i l’empresonament, veiem que, lluny de recolzar la
responsabilitat, el tractament i la curació, el sistema
de presons fa consistentment més mal als individus,
famílies, comunitats i societat, particularment la
gent jove, la gent de color, les persones queer, les
dones, els pobres, els dissidents polítics i els
immigrants.10 Habitatge estable, maneres legals
consistents de guanyar-se la vida, prou menjar i
educació: tot això s’ha mostrat eficaç per què els
individus i les comunitats siguin més forts.
Tanmateix, els recursos del govern continuen

11

  
canalitzant-se al sistema de presons, que en lloc
d’oferir tractament fica la gent a la presó i, en lloc
d’ajudar la gent a canviar el seu comportament
i fer-se’n responsable, els aïlla i n’abusa.

Les condemnes més estrictes amenacen amb
empènyer l’abús sexual infantil més sota terra, tot
deixant els abusadors, les víctimes i les comunitats
afectades sense mitjans eficaços d’intervenció.
Quan l’única opció que tenen les famílies és 
dirigir-se a l’Estat i als sistemes de justícia criminals
convencionals, hi ha la possibilitat que la justícia
continuï sent inaccessible. En general, veiem que
la gent afectada per l’abús sexual infantil està
més disposada a emprar opcions que no crimina-
litzen immediatament l’abusador.

Mentre que creiem que és crucial desenvolupar
processos vigorosos de responsabilització que
aturin l’abús i ofereixin solucions eficaces a les
víctimes i les famílies, no creiem que una aproxima-
ció de justícia criminal pugui assolir aquests 

ELS REGISTRES D´ABUSADORS
SEXUALS I LA NOTIFICACIÓ
COMUNITÀRIA
Una altra solució al problema de l’abús sexual
infantil ha estat la creació del Registre Nacional 
d’Abusadors Sexuals, creat a partir de la Llei Megan,
anomenada així per una nena que va ser raptada,
violada i assassinada per un home que es deia
Jesse Timmendequas (desconegut per la família), 
que ja havia estat a presó per delictes sexuals
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anteriors.
aconseguir aquesta llei, perquè va sentir que no tenia
cap informació amb la qual protegir la seva filla o per
saber que algú que havia estat prèviament empresonat
per abús sexual s’havia mudat prop del seu barri.

La majoria d’adults enviats a presó per abusos
sexuals són eventualment alliberats a les seves
comunitats. Com a resultat d’aquesta llei, gent que
havia estat condemnada per abús sexual és requerida,
un cop alliberada, a registrar-se com a delinqüent
sexual, i el seu expedient es fa públic a nivell nacional
per mitjà del Registre Nacional de Delinqüents
Sexuals. Aquests registres estan a disposició del 
¡públic a les comissaries de policia, les biblioteques
i via internet. Algunes fires tenen un estand amb el
registre de delinqüents sexuals.13

antecedents com a delinqüents sexuals es queden
al registre indefinidadament, fins i tot després
d’haver complert la sentència. L’any 2015, més de
740.000 persones que viuen a comunitats per tots
els EUA estaven registrades com a «delinqüents sexuals».14

Múltiples estudis ara han demostrat que el Registre
Nacional de Delinqüents Sexuals fa poc, si és que
fa res, per reduir les proporcions d’abús sexual.15 
D’una banda, només les persones condemnades
per delictes sexuals s’inclouen al registre de
delinqüents sexuals. La majoria de gent que abusa
sexualment d’infants mai no entra en contacte
amb el sistema legal criminal. A més a més, hi ha
considerables proves que en la pràctica aquests
registres s’usen consistentment per seguir
criminalitzant i marginant les comunitats de color,

objectius.

La seva família es va organitzar per

Les persones amb
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els pobres i els joves. Quan els individus són condemnats 
com a delinqüents sexuals per orinar en públic, sexe
consentit entre menors o sexting, es troben amb el
mateix estigma i barreres a l’allotjament i la feina 
que individus que han estat sexualment violents 

Potser de manera més significativa, la investigació
indica que l’aïllament de la gent que abusa
sexualment és un factor clau en la reincidència.16 
Una persona que ha estat empresonada per abusar
sexualment de nens no està preparada per ser
alliberada en una comunitat com a delinqüent
sexual registrat i les comunitats no estan preparades
per què algú que ha estat sexualment abusiu es
mudi a la seva comunitat. Sovint, això implica una
condemna al fracàs.17 Els individus o les comunitats
que descobreixen que algú està registrat com a
delinqüent sexual a la seva comunitat no reben
recursos de cap mena per orientar-se sobre com
respondre a aquesta informació. Si la persona que
és o va ser abusiva és un estrany i la comunitat té
recursos, la persona en sol ser ràpidament expulsada.
Sovint això significa una concentració més alta de
delinqüents sexuals condemnats en comunitats més
pobres, la qual cosa reforça la vulnerabilitat de les
famílies de baixos ingressos a l’abús sexual.  

«Al rastrejar la proporció de reincidència dins d’un
grup de delinqüents sexuals alliberats, el Departament
de Correccions de Minnesota va concloure que
“cap reincidència podria haver estat previnguda
amb una ordenança que restringís on podien viure
els delinqüents sexuals”».18 En un informe de 2011
publicat per l’Associació del Tractament dels 
Delinqüents Sexuals, les autores Joan Tabachnik

«Al crear un entorn de política legislativa que
pugui inhibir la voluntat dels individus, famílies
i comunitats per afrontar, prevenir i respondre
a l’abús sexual infantil, la nostra societat fa
un mal servei als seus nens. Si no es disposa de
solucions esperançadores i rehabilitadores ni 
es fan públiques, la gent que és testimoni de 
senyals de risc de victimització i/o perpetració

pot estar menys motivada a donar els passos 
necessaris per prevenir l’abús sexual infantil,
intervenir en situacions de risc i avisar 
quan un nen està patint un abús sexual. 
Els experts estan d’acord que la resposta
de la justícia criminal sola no pot prevenir
l’abús sexual o mantenir les comunitats
segures. Tanmateix, unes condemnes 
més dures i la vigilància creixent dels
delinqüents sexuals estan plenament 
proveïdes de fons en molts estats».19 

Està clar que la majoria de respostes actuals
a l’abús sexual infantil no funcionen, i tanmateix
les comunitats, governs i responsables polítics
empenyen per crear més lleis amb penes més
dures en els seus intents d’adreçar-se al
problema. A la Secció Cinc discutirem algunes
pràctiques prometedores que semblen ser més
eficaces que l’aproximació imperant de vigilància
i càstig. Tornar a mirar a les arrels de per què
continuem fent coses que sovint no funcionen
ens pressiona a mirar de més a prop la naturalesa
del trauma i les reaccions que produeix.

ENTENDRE EL ROL
DEL TRAUMA EN L´ABÚS
SEXUAL INFANTIL20

«El trauma potser sigui la causa més evitada,
ignorada, minimitzada, negada, mal entesa
i intratada del patiment humà». — Peter Levine 21

Emprem la paraula «trauma» per descriure els efectes
d’experiències aclaparadores que amenacen 
la integritat física, emocional, psicològica, sexual
i/o espiritual d’una persona. El trauma pot ser 
causat per una ampla varietat d’esdeveniments,
però hi ha uns pocs temes consistents: les
experiències traumàtiques aclaparen i
destrueixen el nostre sentit de la seguretat,
la connexió i la dignitat.22 

El trauma pot ser causat per experiències individuals 
com ara abús sexual infantil, procediments mèdics

i Alisa Klein van escriure:

o abusius.
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invasius, malalties que amenacen la vida, la tortura, la 
violència domèstica o altres formes de violència íntima.
El trauma individual i col·lectiu pot resultar d’un grup
d’experiències com ara el genocidi, el desallotjament,
la pobresa, l’empresonament, la guerra, la violència 
sexual en massa o els desastres naturals.

A nivell individual, el trauma afecta el nostre cos, ment,
emocions, l’esperit i les nostres relacions.23  
efectes poden persistir molt després que una amenaça
immediata o experiència abusiva s’hagi acabat i poden
deixar-nos confosos en la nostra habilitat per dis-
tingir el passat del present. Sovint, quan som
traumatitzats per les nostres històries, quedem
atrapats en patrons recurrents de reaccions automàtiques
basades en experiències passades, fins i tot quan
el moment present ja no reflecteix els mateixos
perills. Això ens deixa amb menys possibilitats en 
el present, doncs estem reaccionant en el moment
com si estiguéssim de fet en el passat. Des d’aquest
estat d’estar «atrapat» en una reacció històrica, no
som capaços d’emprendre accions per protegir-nos
eficaçment a nosaltres mateixos o aquells que
estimem o per respondre als nostres sentiments, 

Per les famílies, comunitats i grups de persones, els
impactes del trauma poden seguir vius en una família,
grup o cultura durant anys i fins i tot generacions.
Les nostres experiències de violència i trauma poden
esdevenir barreres per estar en una relació i cons-
truir-la. Quan és experimentat per un grup, el trauma
limita la nostra capacitat individual, relacional i 
grupal per construir salut, benestar i poder col·lectiu.

Cadascun de nosaltres té una relació única amb la
violència i l’abús, que tenen un rol significatiu en la
nostra habilitat per respondre a la injustícia en la
nostra vida i comunitat. Sense l’accés a la curació
i la transformació, les nostres experiències històriques
i actuals del trauma i l’opressió poden mantenir-nos
enganxats a un cicle de violència del qual puguem
agafar el dolor i la ràbia que sentim d’experimentar
el mal i passar-lo a un altre fent-li mal, com un 
intent de retenir algun sentit en la nostra pròpia
agència i poder. Aquest enganxament també limita

significativament el que som capaços d’imaginar
per nosaltres mateixos i per a la nostra gent, a més
de la nostra habilitat per exercir i construir poder
per transformar les nostres vides i comunitats.

Quan ho mirem de manera col·lectiva, veiem que 
els efectes del trauma i l’opressió poden deixar
comunitats senceres amb una capacitat limitada
per respondre eficaçment a la violència i el dolor,24 
tant dins de la comunitat com des de fora d’ella.
Veiem aquests límits com el resultat directe de la
injustícia sistèmica i el poder abusiu, a mida que
a les comunitats se’ls nega repetidament i 
calculada els mateixos recursos i recolzament
que més necessiten.

Entendre les reaccions corrents a l’abús
sexual infantil

Els efectes del trauma segueixen certs patrons
previsibles i sovint ens deixen amb una gamma
limitada d’opcions per reaccionar a la violència.
De lluny, la reacció més comuna a la violència
entre individus, a més de dins de les famílies i
les comunitats, és la inacció; saber que s’està
fent mal i no fer-ne res al respecte. Signifiqui això
bé passar a la vora d’una parella que té una violenta
discussió a crits a la vorera o bé individus d’una
família o comunitat ignorant els senyals que un
altre membre de la família o un líder de la 
comunitat està interactuant amb els joves de
maneres inapropiades, veiem que la majoria de
nosaltres escull un cop i un altre ignorar el mal
—gran i petit— que succeeix en les nostres 
famílies, barris, llocs de treball i comunitats.

Des del nostre punt de vista, això s’entén i és
inacceptable alhora. S’entén, perquè pocs de
nosaltres hem tingut el recolzament o els recursos,
individualment o col·lectiva, per curar-nos i 
transformar aquestes reaccions. Inacceptable,
perquè aquestes reaccions ens mantenen enganxats
i contribuint a cicles d’abús que tenen enormes
costos físics, emocionals, mentals, espirituals 
i de relació. El trauma, per definició, ens manté
atrapats en estratègies que ja no són apropiades

Aquests

necessitats i desigs. 
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a les realitats del nostre temps actual. A partir d’aquests
efectes, podem dur a terme estratègies com un intent
de mantenir les nostres famílies, comunitats i ,
nosaltres mateixos que, de fet, perpetuen l’abús.

Per mitjà de la nostra feina per tractar l’abús sexual
infantil durant els darrers quinze anys, hem observat
patrons ferms en les reaccions que els individus
i les comunitats tenen en resposta a l’abús sexual
infantil. Aquestes inclouen:

• Negació: Aquesta reacció apareix quan intentem 
allunyar o separar l’epidèmia de l’abús sexual 
infantil de la gent que estimem o amb qui ens
relacionem. Això pot sonar com: «Els nens 
s’inventen aquestes coses per cridar l’atenció» i
«Els números estan inflats, no passa tant, no 
conec ningú a qui li hagi passat». També ho
sentim en comentaris com «No passa en la meva
comunitat però sé que passa a (trieu-ne 
qualsevol amb la qual no ens identifiquem)».
O bé «Estic segura que passa, però (nom de la
persona que és abusiva) mai no podria haver
fet això. El/la conec». La negació també apareix
quan es canvia el tema o no es pot tolerar
la conversa durant més d’uns pocs minuts.

• Minimització: aquesta reacció és com quan algú 
reconeix que l’ASI passa, però al mateix temps 
en descarta la freqüència o la duració dels
efectes, segons es discuteix a la secció primera.
Això pot sonar com: «Els nens se n’obliden, si
jo no puc ni recordar la meitat de la meva
infantesa i n’he sortit bé» o «Per què la gent no 
pot senzillament deixar-ho enrere? Jo he superat
Ies coses que em van passar a a mi; no et pots
quedar atrapat al passat, així».

• Horror: això pot ser una reacció de fàstic o de xoc
que pot deixar l’altra persona sentint-se
avergonyida per haver experimentat abús sexual
o per parlar-ne. L’horror rarament duu a una
acció útil i sovint deixa la gent en un lloc 
d’evitació. És difícil enfrontar-se a coses que
trobem terrorífiques, la qual cosa pot perpetuar
la negació que l’ASI passa, i que segueix passant. 

• Culpar: tristament, la culpa sol dirigir-se al
supervivent de l’abús per revelar l’ASI, pel sol
fet d’esmentar-lo, demanar accions o curar-se,
i més. Això significa que la persona que va ser
danyada és tractada com la que necessita ser
responsable, més que la persona que va fer
el mal. Comentaris com «Ell/a (la persona que
va sobreviure) és un (consumidor de drogues,
pobre, al carrer, d’un altre grup ètnic, home,
etc.)... te’l/la creuràs?» O bé: «Per què no s’ha
defensat? Té 12 anys i és prou gran com per
defensar-se sola». O bé: «Probablement li va
agradar, quants nois poden tenir sexe amb 
una dona més gran tan aviat?» O bé: «Hauria
d’haver estat més llesta, amb aquells nois.
Per què hi va anar?» O també: «Per que no
li va dir a ningú?» Aquests comentaris són
dolorosos de sentir per a qualsevol que hagi
sobreviscut a la violència i fan mal per les
seves implicacions. Culpar la gent que és
víctima de la violència sovint aprofita 
estereotips basats en l’opressió per seguir
atacant-la.

 La gent que planteja les seves preocupacions
o intenta enfrontar-se a l’abús també pot
experimentar culpa i atacs. Com a persones
compromeses a acabar amb l’abús sexual
infantil, necessitem preparar-nos per a la culpa.
La culpa també pot ser un intent de protegir
la gent que abusa o defensar la comunitat o
les normes socials. Sovint no sabem què fer
amb els nostres sentiments de ràbia, deses-
peració o impotència, culpem el missatger o
la persona que va sobreviure per recordar-nos
una cosa que no sabem com suportar.

• Ràbia/vigilantisme: això pot incloure ràbia contra     
la persona que abusa i ira perquè l’abús sexual
infantil hagi succeït. Mentre que la ràbia pot ser
una reacció molt comprensible, l’ira pot 
canalitzar-se en direccions problemàtiques.
La ràbia pot dirigir-se cap a la persona que va
patir abusos culpant-la, o també pot convertir-se
en vigilantisme i una reactivitat destructiva,
com a: «Mataré aquell cabró». Molta gent 
també expressa ràbia, però no fa res. Desfer-se
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de la «mala gent» no transforma les condicions 
ni evita més abusos.

• Llàstima: tot i que molta gent pot sentir preo-   
   cupació o compassió quant sent parlar d’abús

sexual infantil, sovint això la fa sentir tan
incòmoda que la preocupació pot expressar-se
com a llàstima: «És horrible, no puc creure’m 

 que això li passi a la gent. Pots creure’t viure
una cosa aixì? Per què la gent fa coses així?
Sembles tan cabal, no sé com vas poder fer-ho», 
etc. La llàstima no porta a un compromís
sostingut, conversacions més profundes o acció.

Per practicar respostes de Justícia Transformativa
a l’abús sexual infantil, hem d’estar preparats
per enfrontar-nos a la gamma de reaccions que
les comunitats i els individus tindran, de manera
previsible, quan s’assabentin d’abús sexual dins
de la seva pròpia comunitat, incloent-hi la nostra
pròpia. Hem de desenvolupar la nostra comprensió
sobre la funció de cadascuna d’aquestes reaccions
i aprendre a sentir i navegar per aquestes emocions
profundes dins de nosaltres i a anticipar i
planificar les dels altres. Hem de construir les
habilitats i la capacitat per recolzar-nos els uns
als altres a moure’ns des de reaccions lesives,
minimitzadores, culpabilitzadores o no-protectores
cap a una resposta compassiva i l’acció compromesa

A mida que ens familiaritzem més amb aquestes
reaccions a l’abús sexual infantil, veiem que
aquestes mateixes reaccions dirigeixen la majoria
d’intervencions actuals de la societat a la violència
i el dany. En molts aspectes, una anàlisi del trauma
pot ajudar-nos a entendre el que fa que seguim
emprant estratègies que no funcionen i que 
canviem la nostra cosmovisió sobre el que es
necessita per realment transformar l’abús sexual
infantil. Si agafem perspectiva, podem veure que
aquests mateixos temes i reaccions estan
incorporats en la nostra societat, quan mirem cap
a la lògica que dirigeix les estructures socials,
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SECCIÓ QUATRE

com es pot abordar  
la justícia D´una manera  
més transformativa?
La JUSTÍCIA  
TRANSFORMATIVA I ELS
PRINCIPIS RECTORS

«Construir la pau és part de
la nostra naturalesa humana
i la memòria col·lectiva.»

– Manny Lares de Barrios Unidos,  
  via la LA Youth Justice Coalition1

L a Justícia Transformativa és una aproximació
a com nosaltres, com a individus, famílies,
comunitats i societat, podem prevenir el mal

que veiem ocórrer al nostre món, reaccionar-hi i 
transformar-lo. En el context d’acabar amb l’abús
sexual infantil, la Justícia Transformativa és una
aproximació que cerca la curació, la justícia i la
responsabilització per l’abús sexual infantil, mentre
transforma les condicions socials actuals que van
permetre que ocorregués l’abús.
 
Tal com ho veiem, les aproximacions de Justícia
Transformativa ens demanen desenvolupar i connectar:

• Anàlisi i crítica social sobre les dinàmiques i les
relacions de «poder-sobre».

• Educació comunitària sobre les dinàmiques 
de la violència.

• Entendre el trauma i la curació.

• Intervencions basades en la comunitat. 

• Organització comunitària per canviar les 
institucions socials i polítiques, les normes
i l’accés als recursos. 

La Justícia Transformativa respon a la necessitat d’una
aproximació veritablement alliberadora a la
violència. Està arrelada en l’enteniment del trauma
i la resiliència, a més de la comprensió de com tant
l’opressió com la injustícia sistèmica generen i
recolzen l’abús sexual infantil. Una característica
definitòria de la JT és el seu compromís per 
canviar les condicions, amb l’objectiu de 
prevenir més o futur mal.

Alliberament

Desplaçament del poder

Seguretat

Responsabilització

Acció col·lectiva

Sensibilitat cultural

Sostenibilitat

Resiliència
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Quan a la gent que ha experimentat abús se li pregunta
quina mena de resposta desitjaria, el supervivents,
de manera consistent, demanen justícia. Però què 
significa justícia en la pràctica depèn en gran part
de com entenem aquest terme. Per molts de 
nosaltres, el sistema legal criminal existent és el
marc primari per conceptualitzar la justícia. Dins
d’aquest marc, les lleis de la societat són conside-
«justes» i quan un individu emprèn una acció que
contradiu aquestes lleis, la seva acció es considera
un «crim». Si una persona ha estat o és acusada
de cometre un crim, pot ser processada, arrestada,
jutjada i sentenciada a un càstig.

Traslladar el nostre focus de les intervencions
basades en el càstig cap a aproximacions a la
justícia més basades en la transformació ens porta
cap a les realitats complexes dels incidents
individuals, els contexts i les relacions involucrades,
i les condicions que afecten cada individu. Per 
navegar aquest terreny altament complex, els
principis de la Justícia Transformativa ofereixen una
brúixola important per guiar les nostres decisions.

ALLIBERAMENT
«L’alliberament» invoca una visió d’una societat
definida per la seguretat, la connexió i la dignitat
per a tothom. Una en la qual cada individu sigui
capaç d’exercir l’agència dins de la seva vida, 
mentre construeix relacions guiades pel suport
mutu i la responsabilització. Per a què això sigui
possible, necessitem estructures socials, politiques
i econòmiques que afirmin la vida, incloent un accés
equitatiu a menjar, aigua, refugi, educació, salut i una
feina que contribeixi al bé major més que al profit.

Volem aproximacions a la justícia que permetin les 
nostres comunitats satisfer les seves necessitats
i desafiar la violència estatal i sistèmica, més que 
només intentar fer reformes. Assegurant la justícia
individual en casos d’abús sexual infantil, també
hem de treballar cap a una visió de la justícia social
i l’alliberament col·lectiu. Això significa construir
pràctiques de base comunitària que assegurin un

món sense abús sexual infantil. Per fer això, volem
incrementar la capacitat de les organitzacions,
comunitats i xarxes íntimes per respondre a les
necessitats dels individus i les relacions des
d’aquesta visió més ampla de l’alliberament.

DESPLAÇAMENT DEL PODER
Buscar la transformació ens demana assumir la
pràctica permanent de discernir entre el poder-
sobre i el poder-junts. Tot i que pot ser temptador
creure que sempre podrem distingir l’un de
l’altre, les distincions entre les formes de poder
no sempre són òbvies. Tots hem interioritzat
aspectes dels sistemes dominants en els
quals vivim.

Aquest principi ens convida a preguntar-nos:

• Qui té control sobre els recursos, actualment
i històrica?

• Qui té autoritat per prendre decisions?   

• A qui donem automàticament la nostra
atenció?

• A qui se’l pren seriosament quan declara
què és veritat/correcte/real?

Podem considerar les preguntes en cada nivell de les
nostres vides: entre individus, dins d’una família
dins d’una organització, un espai de feina o 
institució, en una comunitat o àrea geogràfica
i a través de països, societats o períodes històrics.

Un poder inequitatiu posa les considions per a la
violència.2 A societats on els rols de gènere són
rígids i polaritzats, la violència contra les dones
ocorre amb molta més freqüència i intensitat.3  
Les dades sociològiques revelen que la violència
dins d’una societat incrementa en proporció 
directa a mida que s’amplia la bretxa entre els
que tenen recursos financers i els que no.
Desplaçar el poder significa redistribuir els
recursos i l’accés de manera més equitativa.
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Les aproximacions transformatives a la justícia ens
demanen considerar el poder en cada circumstància,
sigui entre individus, dins d’una família, dins d’una
comunitat o dins d’una societat sencera. En cada
cas, el principi del desplaçament del poder ens
demana enfrontar-nos i despullar-nos de les formes
de poder basades en la dominació, l’explotació,
la violència, el privilegi i la titularitat. En lloc d’això,
la nostra intenció és construir i conrear un poder 
basat en l’equitat, la cooperació i l’autodeterminació.

Històricament, les experiències dels supervivents
s’han silenciat per mantenir l’estatus quo. Desplaçar
el poder significa recolzar l’autodeterminació dels
supervivents i la decisió del supervivent de desafiar,
prevenir o reaccionar a una violació que pretén
prendre-li el poder.

Al mateix temps, la Justícia Transformativa és 
deliberadament una intervenció basada en la
comunitat, la qual cosa significa que un supervivent
no té tota la responsabilitat per decidir quin aspecte
prendrà la justícia. Veiem la responsabilitat per 
prevenir i intervenir en l’abús sexual infantil (i altres
formes de violència) com la nostra responsabilitat
col·lectiva. Això és especialment imortant per les
intervencions en abús sexual infantil actual, ja que
el supervivent immediat és un infant. Donada la
relació de poder entre els nens i els adults, els nens
no poden tenir tota la responsabilitat per denunciar
l’abús o per prendre decisions sobre com intervenir.
Honorem les veus, experiències i drets dels nens
i lluitem per crear cultures que permetin als nens 
expressar la seva autodeterminació en la mesura
apropiada per la seva edat.

Hi pot haver moments que un supervivent individual
vulgui alguna cosa que contradigui els compromisos
polítics de la comunitat, com ara que un supervivent
prefereixi «passar pàgina», mentre que la comunitat
pugui creure que és necessari encarar-se al 
comportament ofensiu. O un supervivent pot voler
veure la persona que va abusar-ne físicament
ferida o expulsada de la comunitat, mentre que la
comunitat pot estar buscant justícia sense eliminar

la persona que va abusar sexualment del nen ni
entrar en actituds violentes. Aquests poden ser
moments molt desafiants que ens demanen tractar
amb l’autodeterminació individual del supervivent
d’una banda i la voluntat col·lectiva de l’altra.

En aquestes situacions, necessitem ser rigorosos
i creatius a l’hora d’emprendre accions que recolzin
el supervivent, mentre que també ens comprometem
amb una transformació més ampla i un alliberament
col·lectiu. Això podria significar que el supervivent no
estigui involucrat en les mateixes intervencions. Podria
significar que és informat sobre la intervenció sense
estar-hi directament involucrat. Podria significar que
el ritme del procés es trasllada a estimular més
comunicació, amb l’esperança d’alinear les necessitats
del supervivent amb les de la comunitat.

Sigui com sigui, la seguretat i el benestar del 
supervivent són essencials per a qualsevol pla
d’intervenció i prevenció. L’ASI és un atac als 
individus i a la nostra seguretat, valors i principis
col·lectius. Tots tenim un paper vital en la intervenció.
Si realment anem a traslladar el poder i transformar
les nostres relacions, famílies i comunitats, 
necessitem les veus, experiències i lideratges
de tots els involucrats.

SEGURETAT 
Podem entendre la seguretat com un alliberament 
de la violència i l’explotació i de l’amenaça de més
violència i explotació. A nivell individual, la seguretat
d’un supervivent davant de la violència immediata
i l’amenaça de més violència és bàsica. A nivell
comunitari, la seguretat és possible només quan 
els membres de la comunitat poden confiar que
aquesta desafiarà la violència si ocorre i quan 
ocorri, i consistentment oferirà connexió, respecte
i dignitat per cada individu.

Creiem que la seguretat no és un estat al qual arribar, 
sinó una sèrie dinàmica de preguntes, possibilitats
i habilitats que permeten a cadascun de nosaltres
exercir l’agència: prendre decisions, defensar-les, 
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reflexionar sobre els resultats d’aquestes decisions
i permetre que les futures accions s’imbueixin 

La seguretat inclou que cada individu tingui:

• L’accés a recolzament extern que ens recordi
la nostra agència, ens ajudi a veure les opcions,
ens ofereixi ànims i suport, proveeixi assistència
material i habilitats i recolzi el nostre procés de
curació i responsabilització.

• L’accés al coneixement i les habilitats en varis
dominis, des de saber com conduir un cotxe
fins a ser capaç de cuidar de nens. També
podria significar que cadascun de nosaltres
tindria l’habilitat per tractar amb les nostres
emocions, incloent-hi la por, la ràbia o sentiments
aclaparadors. Se’ns animaria a construir la
resiliència per mitjà de la pregària o la meditació
i/o altres pràctiques com la somàtica, que ens
ajuden a sentir felicitat o a tornar a centrar-nos

• L’accés als recursos pràctics i econòmics que 
necessitem per satisfer les nostres necessitats 
bàsiques, incloent-hi menjar, aigua i refugi, etc.

La seguretat absoluta no és una garantia i el risc
és inherent quan ens resistim al poder abusiu. 
Tanmateix, la resistència pot ser un acte de coratge
quan és triat amb plena consciència de les 
conseqüències potencials i el potencial per
l’alliberament. La seguretat individual inclou:
l’alliberament de la violència i l’explotació immediates
i l’alliberament de l’amenaça de futura violència i
explotació. La seguretat comunitària inclou: pràctiques
comunitàries que desafiïn la violència i moguin cap 
a un alliberament col·lectiu, mentre afavoreixen la
plenitud de cada individu. La seguretat estructural
inclou: sistemes construïts en relacions de poder 
equitatives, responsabilitat mútua i aliances fortes.

RESPONSABILITZACIÓ
La responsabilització és una eina poderosa de 
transformació. Contràriament als procediments
legals criminals, no es tracta d’un esdeveniment
únic sinó d’un procés actual i en evolució amb
moltes accions que són relacionals, intel·lectuals,

La responsabilització és l’habilitat humana de 
fer-se responsable cap a un mateix i cap als que
estan al teu voltant respecte a les teves tries i les
conseqüències de les teves tries. No podem fer
que una altra persona sigui responsable, només 
podem crear les condicions que facin que assumir
responsabilitats sigui més gratificant i atractiu que 

4

 

La gent que comet actes de violència no va néixer
per fer-ho, és esperonada per les seves històries
particulars i li donen permís les condicions socials
i les pràctiques interpersonals que premien el poder-
sobre. Les aproximacions de la Justícia Transformativa
busquen la responsabilitat concreta dels individus
que causen dany per mitjà de sancions, acords, 
conseqüències per no complir els acords i altres
formes de palanca que mobilitzin l’individu cap a
la voluntat de fer-se responsable de les seves
accions lesives.

Algunes mesures de resonsabilització inclouen:

• Aturar el comportament lesiu.

• Escoltar la persona o les persones afectades
i reconèixer els efectes negatius del dany
provocat en l’individu i la comunitat.

• Demanar disculpes pel dany.

• Fer les reparacions apropiades als individus 
i la comunitat.

• Estar assequible per rebre demandes de
responsabilització i curació de les persones
danyades.

• Comprometre’s a detenir el comportament
lesiu i estar d’acord a no repetir-lo amb ningú.

d’aquest aprenentatge.

en allò que ens importa.

emocionals, materials i espirituals.

que no pas evitar-ho.
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• Comprometre’s a una feina personal més 
profunda per entendre les causes d’arrel del
comportament lesiu i amb la curació i la
transformació per prevenir futura violència.

• Encetar amb els altres un procés per desplaçar
les condicions i contribuir a l’alliberament col·lectiu.

Les aproximacions de Justícia Transformativa també 
cerquen la responsabilització, amb compassió i 
complexitat, dels testimonis per la seva participació 
a l’hora de permetre que el dany es produeixi. Podem
sentir empatia envers les històries dels testimonis
de trauma i violència, sense descartar les conseqüències
dels seus actes i la seva inacció. Podem reconèixer
les seves relacions amb els que van causar el mal
i entendre la seva por i l’amor cap a les persones
individuals a qui van permetre abusar sexualment
de nens mentre continuem afirmant que no protegir
no està bé. La fi de la Justícia Transformativa és
moure els espectadors no-protectors a la presa
d’accions protectores per aturar la violència, a 
crear una cultura de la responsabilitat i a participar
en un desplaçament del poder cap a l’equitat.

Alguns marcadors de la responsabilització dels
testimonis poden incloure: 

• Establir límits, confrontar-se i desafiar aquells
que exerceixen el poder de maneres abusives,
sense deshumanitzar-los.

• Escoltar la persona o persones afectades,
reconeixent la seva experiència i els efectes
negatius del dany.

• Reconèixer el comportament que va col·laborar,
de manera intencionada o inintencionada, amb
l’abús i reconèixer l’efecte negatiu d’aquest
comportament.

• Construir moviments que puguin desplaçar les
condicions per prevenir futur dany i promoure
l’alliberament, incloent-hi desafiar/enfrontar-se
al poder estatal.

• Construir moviments que puguin crear institucions
i pràctiques que permetin les comunitats
satisfer les seves necessitats/satisfer les 
necessitats els uns als altres.

ACCIÓ COL·LECTIVA
Un dels aspectes bàsics de l’abús sexual infantil
és l’aïllament en què succeeix i que crea. Trencar
Trencar aquest aïllament, reconstruir la connexió
i emprendre l’acció col·lectiva per acabar amb
l’abús sexual infantil han de ser components clau
d’una aproximació transformativa a la justícia.

Emprendre acció junts canvia la gent individualment
i col·lectiva. La investigació des de vàries disciplines
ho recolza, tal com ho fa la història dels moviments
socials per tot el món.5 Aquest principi convida la
gent a construir relacions i poder amb altres, mentre
es tracta l’abús sexual infantil. L’Acció Col·lectiva
—demanar ajuda, oferir suport, prendre riscos junts,
reflexionar plegats i invitar altres a participar— trenca
el profund aïllament que la violència crea i alimenta.

Un individu o un grup petit de gent que intenta
intervenir o prevenir l’abús sexual infantil es
pronuncia contra les dinàmiques arrelades
del poder opressiu dins de la nostra societat.
L’individu o el grup és al mateix temps més 
poderós i més vulnerable a una reacció negativa
dels que se senten amenaçats per aquest
desafiament a l’estatus quo. Donades les
emocions i reaccions intensament carregades
que crea l’abús sexual infantil, un grup aïllat,
amb el temps, ho passarà malament implicant-se
en la Justícia Transformativa. Practicar el principi
de l’acció col·lectiva ens recorda sempre construir 
aliances i eixamplar la xarxa de recolzaments
al voltant dels nostres esforços. Com més
connectats estiguem als altres que comparteixen
els nostres principis d’alliberament i desplaçament
del poder, més difícil li resultarà al poder opressiu
abusiu extingir els nostres esforços per 

Construint l’acció col·lectiva, demostrem el nostre
compromís per desafiar la violència i l’abús en
totes les seves formes. Quan altres comunitats
són atacades, podem demostrar el compromís
amb l’alliberament donant la cara per elles també.

transformar les nostres comunitats i societat.

Podem construir moviments poderosos que
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desafiïn l’abús i al mateix temps creïn alternatives
viables i d’afirmació de vida per què tota la gent
visqui en condicions que ofereixin seguretat, 

CAPACITAT DE RESPOSTA
CULTURAL
Qualsevol aproximació de Justícia Transformativa
basada en la comunitat ha d’incloure i respondre
a les experiències específiques d’aquella comunitat,
incloent la seva història, cultura, geografia i població.
Sabem i honorem que la cultura té un rol important
a l’hora de transmetre la resiliència a través de
generacions i de traspassar llegats de resistència
a l’opressió. Quan sigui possible, les aproximacions
de Justícia Transformativa haurien d’aprofitar
les pràctiques de resiliència existents i integrar
els valors comunitaris que animen els membres
a aliar-se amb els que han estat més directament
afectats.

Simultàniament, les aproximacions de Justícia
Transformativa han de desafiar les normes culturals
que recolzen el poder abusiu i l’opressió sistèmica.
Veiem els efectes lesius presents del «relativisme
cultural», que significa tractar les tradicions
culturals com a fixes i intocables. El relativisme
cultural assumeix que desplaçar les tradicions és
perillós més que alliberador. Assumeix que les
pràctiques lesives o abusives són innates a la
cultura, més que desenvolupades amb el temps.
Veiem que la gent que no desitja tractar l’abús
sexual infantil o bregar amb els desplaçaments
en les estructures de poder usen aquests tipus
d’arguments per justificar la violència. Els exemples
afirmacions com «No ho volia fer, perquè en la 
nostra cultura...» o «No crec que pensin en l’abús 
sexual de la mateixa manera que nosaltres».

Desafiar les pràctiques culturals és un terreny
complex. La majoria de comunitats i grups culturals,
de manera comprensible, defensen les seves
pràctiques culturals contra les crítiques de l’exterior,
probablement perquè han patit racisme, colonització

i apropiació, etc. Per aquesta raó, la gent que és
part d’una cultura en la que les pràctiques opressives
i el comportament abusiu tenen lloc està en la millor
posició per desafiar el relativisme cultural.

Trobem positiu sostenir la perspectiva que les 
diferències no es poden entendre en termes de
«millor» i «pitjor». Totes les normes i pràctiques
culturals han evolucionat en relació amb un context 
social, polític, econòmic i ambiental i les seves
condicions històriques. Les estratègies, valors i
prioritats variaran depenent d’una comunitat 
i una cultura. Aquest principi ens desafia a seguir 
practicant la flexibilitat i la capacitat de resposta a
cada situació. No hi ha dos incidents o comunitats
idèntiques. De manera diferent a la rigidesa de l’Estat,
que declara repartir càstigs estàndard per «crims»  
estàndard, hem de seguir practicant la capacitat
resposta a les necessitats exactes i les circums-
tàncies de cada situació en aquest context.

Aquest principi també ens recorda que mai no hem
de fer palanca amb l’opressió per forçar la
responsabilització. Per exemple, usar la supremacia
blanca o el capacitisme en les nostres intervencions
només seguirà creant més mal. Aquest recordatori
subratlla la importància de l’acció col·lectiva:
necessitarem molts ulls i perspectives per 
assegurar-nos que no estem reforçant dinàmiques 

SOSTENIBILITAT
Donada la nostra visió de veritable alliberament
a llarg termini, tenim la responsabilitat de crear
estratègies d’intervenció i prevenció que siguin
sostenibles durant el temps. Volem dir sostenibles
de diverses maneres diferents: en el sentit que 
els resultats de qualsevol resposta de Justícia
Transformativa haurien de ser duradors, també
sostenibles en el sentit que quedarà animada, no
esgotada, per la seva decisió de participar en aquestes
intervencions i/o esforços de prevenció. En un sentit
potser més immediat, veiem que qualsevol grup 
que doni suport a intervencions basades en la
Justícia Transformativa ha de ser conscient i transparent 

connexió i dignitat.

incrustades de poder-sobre.
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sobre el suport que pot oferir i les limitacions d’allò
que pot proveir en qualsevol estadi d’una intervenció.
També hem de reconèixer els veritables desafiaments
de les aproximacions i processos de Justícia
Transformativa, a banda de construir institucions
alternatives i una societat més equitativa.

En un nivell més concret, és important considerar
els molts tipus de recursos que es requereixen per
sostenir respostes i organització de Justícia
Transformativa. Hi ha moltes converses en mitjans
populars sobre el cost del càstig criminal i molta
gent ha criticat la quantitat exorbitant de riquesa
que es canalitza a un sistema racista i opressiu 
d’empresonament massiu als EUA. Dit això, seria
innocent assumir que les aproximacions de Justícia
Transformativa requereixen menys recursos: de fet,
podríem argüir fàcilment que aquestes respostes
requereixen més recursos que les respostes 
tradicionals criminals/legals.

Aquesta llista inclou coses com:

• Donar suport a la gent que desenvolupa forts
compromisos interns per desafiar l’abús sexual
i cercar maneres més equitatives, responsables
i dignes d’organitzar les nostres comunitats
i la nostra societat.

• Proveir de mètodes accessibles de curació
individual i col·lectiva.

• Desenvolupar mecanismes comunitaris eficaços
de responsabilització per donar suport a l’acció

• Crear oportunitats per a una millora del coneixement
individual i col·lectiu a fi i efecte d’augmentar
l’acord a l’hora d’enfrontar-nos al poder abusiu.

• Construir relacions estratègiques amb membres
clau de la comunitat i custodis culturals, aliats
rellevants i altres que comparteixin els nostres
compromisos.

Cada comunitat té diferents relacions amb els
recursos, institucions, violència i suport de l’Estat.
Per a algunes comunitats, trucar la policia per 
tractar la violència pot semblar una solució òbvia.

Per a moltes altres comunitats, és una opció
perillosa a causa de la brutalitat experimentada
en mans de la policia. Al mateix temps, l’accés
de les comunitats a les opcions alternatives
també variaran. Per exemple, les famílies amb
més riquesa o recursos financers poden permetre’s
teràpia per tractar l’abús sexual en lloc d’entrar
als sistemes basats en l’Estat. La gent amb menys
suport comunitari pot veure l’Estat com l’únic recurs.

Sabent el que sabem sobre el dany que les
respostes basades en l’Estat tendeix a produir,
és una part imortant de la nostra tasca crear
opcions atractives i eficaces dins de les nostres
comunitats que no depenguin de la vigilància,
els tribunals i l’empresonament. Al mateix temps,
sabem que pot ser difícil mantenir fronteres sanes,
posar límits en el que podem oferir i mantenir-nos
compromesos amb un procés en el temps davant
de la devastació i la urgència causades per 

Aparèixer en un moment de crisi importa. Aparèixer
un mes més tard, sis mesos més tard, un, dos o cinc
anys més tard també importa, perquè la gent es cura,
lluita per la responsabilització i aprofundeix en les
relacions. Això no significa que sempre l’anem a 
encertar. Aquest principi ens demana ser conscients
i transparents sobre el suport que puguem oferir i 
les limitacions del que podem proveir durant la
intervenció... i si traspassem aquests límits,
reconèixer-ho i reaccionar.

Creiem que construir una comunitat, desafiar
l’opressió i desenvolupar institucions alternatives
pot sostenir-nos, si som capaços de construir un
suport adequat per mitjà de l’acció col·lectiva.
Es pot trobar vida i energia fent una feina
significativa amb els altres durant el temps.

RESILIÈNCIA6

La resiliència és l’habilitat per respondre de manera
holística i renovar-nos durant i després d’una

col·lectiva.

la violència en les nostres vides.

experiència adversa («holístic» significa: la ment,
les emocions, l’esperit i les relacions). És l’habilitat
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de desplaçar-nos de les reaccions de supervivència
automàtica a un estat connectat, obert i capaç
de prendre decisions. Per exemple, algú pot haver 
aprés a encetar conflictes intensos com a
estratègia de supervivència que el va ajudar a 
sobreviure la violència en la seva família. L’habilitat
per tolerar el conflicte pot ser molt útil per a
l’autoprotecció o en l’activisme per desafiar els 
que van ser abusius, opressius o van actuar per
privilegi. Tanmateix, si no tenim l’habilitat de contenir
aquesta reacció, pot causar estralls en les nostres
organitzacions, família i comunitats. La resiliència
—i construir la resiliència per mitjà de la pràctica—
pot ajudar-nos a triar aquesta estratègia quan és
útil i a no usar-la quan pot ser destructiva per a
les nostres relacions o feina.

Recolzar la curació de la gent en part va sobre
construir la seva resiliència. Per sanar els efectes
de l’abús sexual infantil i prevenir futur abús, 
considerem que és un requisit donar suport
intencionat i cultivar la resiliència, tant per als
individus com, allà on sigui possible, en espais
comunitaris en general.

NOTES FINALS
1 “Peacebuilding is part of our human nature 

and collective memory.”  
 Lares, Manny de Barrios Unidos. Citat a Youth

Justice Coalition, “Know Justice, Know Peace- 
Part 3.” Publicat el 23 de juliol de 2012. Presentació
en PowerPoint. http://www.slideshare.net/KimZilla/
know-justice-know-peace-part-3. Visitada el 19 
de febrer de 2015.

2 “Unequal power creates the conditions for 
violence.” 

 Caprioli, Mary. “Primed for violence: the role 
of gender inequality in predicting internal 
conflict,” International Studies Quarterly, 2005. 
Vol. 49, pàgs. 161–178. www.amherst.edu/
media/view/233359/original/Caprioli+2005.
pdf. Visitada el 19 de març de 2015. Melander,  
Erik.  “Gender equality and intrastate armed 
conflict,” International Studies Quarterly, 2005. 
Vol. 49, pàgs. 695–714. genderandsecurity.org/
projects-resources/research/gender-equality-and-
intrastate-armed-conflict-0. Visitada el 19 de març
de 2015.

3 “In societies where gender roles are rigid 
and polarized, violence against women 
occurs with greater…”  

 La relació entre el gènere i la violència és complexa.
Les proves suggereixen, tanmateix, que les 
desigualtats de gènere incrementen el risc de 
violència per part dels homes contra les dones i
inhibeixen els afectats de cercar protecció. Promoting
gender equality to prevent violence against women. 
Organització Mundial de la Salut, 2009. Web. 
www.who.int/violence_injury_prevention/violence/
gender.pdf. Visitada el 18 d’octubre de 2016.

4 “Accountability is a human skill…”
 Gràcies a Connie Burk, Kristin Tucker, Shannon

Perez Darby, DeAnn Alcantara Thompson, Mika
Albright, Amarinthia Torres i Michael Henson, de
la Northwest Network of Bi, Trans, Lesbian and
and Gay Survivors of Abuse, per les seves  
contribucions per desenvolupar pensament i 
anàlisis sobre la responsabilitat i l’agència. 

5 “…as does the history of social movements 
throughout the world.”

 Ramírez-Valles, Jesús. “Latino MSM Community 
Involvement: HIV Protective Effects / Two 
Communities / Dos Comunidades.” Cesar 
E Chavez Institute. https://cci.sfsu.edu/
twocommunities. Visitada l’1 de juliol de 2016.

 Zappia, Barbara J. y Punteney, Deborah
L. “Human rights activism as agency-building 
Grassroots Activism and Community Health 
Improvement.” https://academic.oup.com/
jhrp/article-abstract/8/2/198/1751573. 

6 Resiliència 
Les definicions i principis aquí perfilats parteixen 
de la metodologia de la somàtica generativa i la
feina de Staci K. Haines. Per més informació 
i debat, vegeu: generativesomatics.org i Haines,
Staci K.: Healing Sex: A Mind-Body Approach 
to Healing Sexual Trauma. Clein Press, 2007.
Vegeu també: Haines, Staci K.: Somatics and
Trauma, a aparèixer el 2018.

Vegeu: https://www.nwnetwork.org/.

Visitada el 8 d’agost de 2016.
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SECCIÓ CINC

eLS OBJECTIUS DE LA 
JUSTÍCIA TRANSFORMATIVA

L a Justícia Transformativa busca proveir la
gent que experimenta violència amb seguretat
immediata, curació a llarg termini i reparacions;

demanar que la gent que ha fet mal es faci
responsable de les seves accions lesives, tot 
mantenint la possibilitat de la seva transformació
i humanitat; i mobilitzar les comunitats per 
desplaçar les condicions socials i sistèmiques
opressives que creen el context per la violència.

Com un acostament a respondre a totes les 
formes de violència, els objectius de la Justícia 

• La seguretat, la curació i l’agència del 

• La responsabilització i la transformació
dels que abusen

• La reacció i la responsabilització de la
comunitat

• La transformació de la comunitat i de les
condicions socials que creen i perpetuen
la violència

A un nivell pragmàtic, cadascun d’aquests objectius pot
esdevenir un món per si mateix. Molta gent compromet
les seves vides a esforços que cauen en una o altra
d’aquestes categories. Com en els rols de l’abús sexual
infantil (és a dir, la persona que és abusada sexualment,
el testimoni, la persona que abusa sexualment, la comunitat,
etc.), aquests objectius no són mútuament excloents. En
una aproximació de JT, treballen per avançar-se els uns
als altres. No hi ha prescripcions fàcils per aquesta mena
de feina: cada situació i cada comunitat necessita i es mereix

les seves pròpies adaptacions. Angela
Davis d’INCITE! Women and Trans People 
Against Violence ho anomena «una 

1

Dit això, les següents subseccions
pretenen ser un trampolí per a què
emergeixin noves possibilitats,
accions, aprenentatge i converses.
Més que proclamar un com, hem
optat per fer preguntes clau i 
assenyalar pràctiques prometedores
en cada àrea de treball de la JT.
Cadascun d’aquests objectius ens
demana desenvolupar noves 
habilitats i competències. Per 
practicar una JT relacionada amb
l’abús sexual infantil, veiem que col·lectivament necessitem
habilitats en: anàlisi i curació del trauma, educació i
anàlisi polítiques, organització comunitària, tractament
i responsabilització d’abusadors i facilitació de grups.

Us animem a assajar coses, a empènyer aquests 
suggeriments i, plegats, a venir amb respostes 
noves i atractives que tinguin sentit en els
contextos en què viviu.

SEGURETAT, CURACIÓ 
I AGÈNCIA PER ALS 
AFECTATS PER LA VIOLÈNCIA
La gent més directament afectada per la
violència està al cor de la Justícia Transformativa.
En el context de l’abús sexual infantil, això

Transformativa són:

supervivent

revolució de prova i error».

significa els nens que actualment experimenten
l’abús sexual, els nens i els joves que van ser
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sexualment abusats en el passat i els adults que
van experimentar l’abús sexual durant la infantesa
i/o l’adolescència. Malgrat que els recursos, 
preguntes i habilitats que calen per a assegurar la
seguretat, la curació i l’agència per qualsevol
supervivent varien depenent del context i les
condicions que envolten les seves experiències,
un compromís amb la seguretat, la curació i 
l’agència dels supervivents és vital per la visió
i la pràctica de la Justícia Transformativa.

INTERVENIR EN
L´ABÚS SEXUAL INFANTIL
ACTUAL
No es pot ni mai hauria d’esperar-se dels nens 
que previnguin o interrompin l’abús que
experimenten. La responsabilitat per l’abús 
s’escau a la persona o persones que fan el mal i és
la responsabilitat dels adults en la vida del nen de
protegir-lo. El coneixement sobre l’ASI pot marcar
una diferència enorme en la nostra habilitat per 
prevenir, reconèixer i intervenir quan algú està
abusant sexualment d’un nen. Saber el que és
l’abús sexual i entendre com reconèixer els senyals
d’alerta de l’abús incrementa enormement les 
nostres possibilitats de fer intervencions eficaces.2

 
Els nens que estan patint un abús sexual estan
atrapats en una situació que probablement no tinguin
la capacitat de tractar ells sols. Els nens saben que
està passant alguna cosa dolenta, que fa sentir
malament, i se senten violats. I, perquè són nens,
tenen poques opcions, si no cap, més enllà de fer
el que necessiten per sobreviure. Un nen pot no 
saber quines paraules usar per descriure el que ha
passat i també pot tenir por que ningú no se’l creurà
o que se’l castigarà si ho explica.3 La persona que
abusa de l’infant pot haver usat amenaces i coerció
per afegir a les pors i, fins i tot si no ho ha fet, les
diferències en poder, grandària, edat, etc. poden
deixar fàcilment l’infant amb una sensació d’amenaça
a la seva supervivència o a la de la gent que s’estima.

Per als adults en la vida del nen, pot ser molt pertorbador
descobrir que un nen que s’estimen pot estar
experimentant abús sexual. Com es discuteix a la
secció tres, la realitat de l’abús sexual infantil pot
fer emergir sensacions aclaparadores d’horror, 
ràbia, por i altres emocions difícils. És molt
important que busquem suport al voltant d’aquests
sentiments, mentre emprenem també accions per 
protegir el nen o nens en la situació. La reacció inicial 
d’un adult a una revelació d’abús sexual pot marcar 
una diferència enormement important per ajudar un 
nen a sentir-se més segur de manera immediata.

«Reaccionar a una revelació
d’abús sexual infantil amb
la quantitat correcta 
d’idoneïtat, preocupació i
sensitivitat no és fàcil. Ningú
no ho fa mai perfectament.
Feu el millor que puguei i

- Stop It Now, «Com li responc
a un nen»4

Si creieu que un nen està sent abusat sexualment,
o si un nen acaba de revelar-vos que està sent
sexualment abusat:

• Prioritzeu-ne la seguretat i el benestar.
És comprensible que tingueu sentiments intensos 
sobre el que acabeu de sentir i que sentiu que
necessiteu reaccionar o expressar aquests
sentiments al moment. Mentre que això és 
natural, és molt important que l’experiència del
nen i el seu benestar estiguin al centre de les 
vostres interaccions amb ell. Mantenir-vos en
calma i presents amb el nen recolzarà la seva
seguretat i curació tant a curt com a llarg
termini. Intenteu no fer que la revelació sigui
sobre vosaltres o sobre la vostra por o ràbia
cap a qui els ha fet mal.

busqueu ajuda.»
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• Afirmeu els intents del nen de comunicar l’abús.
Feu-li saber que us el creieu i que ha estat el 
correcte compartir-ho amb vosaltres.

• Comuniqueu a l’infant que l’abús no va ser
culpa seva. Sense suport, és molt comú que 
els nens que experimenten ASI assumeixin
que l’abús va passar a causa d’alguna cosa 
que van fer o deixar de fer, p. ex.: «És culpa 
meva perquè no vaig dir prou», o «No hauria
hagut de parlar amb desconeguts, però ho vaig
fer», o «M’agradava, i em va tractar bé». És
molt important que el nen senti consistentment
el missatge: «No va ser culpa teva» quan es 
parli de l’abús. Amb el temps, també serà 
important que el nen pugui compartir les
seves creences sobre l’abús i que aprengui a
distingir entre qüestions de responsabilitat i
de possibilitat. Volem que el nen sàpiga/
interioritzi que l’abús no va ser culpa seva, fins i 
tot si no van dir-li-ho a cap adult ni van dir «No» 
quan va passar l’abús. També volem donar 
suport al nen per buscar un adult de confiança 
amb qui parlar quan estigui confós o tingui por
i que aprengui a establir límits (quan tingui el 
poder per fer-ho) en el futur.

• Assegureu al nen que fareu tots els possibles
per evitar que l’abús torni a passar. És molt
important fer que un nen sàpiga que serà 
protegit. És vital que els adults li demostrin que
mereix protecció, incloent-hi la limitació del
contacte amb la persona que ha estat abusiva.
«Aneu amb compte, però, de no fer promeses
absolutes que l’abús s’aturarà», adverteixen

5

 
membres de l’organització de prevenció de
l’ASI Stop It Now. «Les promeses trencades
fan mal a un nen, especialment a un que ja
se sent traït. Més aviat, reafirmeu-li que un cop
ell/a (a més de  la persona que els està fent 
mal) rebi ajuda, la situació pot millorar».6

 • Cerqueu suport, recursos i ajuda addicionals.
Intervenir en l’abús sexual infantil no és un 

involucrats en un incident d’ASI necessitaran
ajuda. Les múltiples necessitats de cada
persona requeriran una varietat d’habilitats
i recursos mantinguts per diferents persones
en una comunitat o xarxa. Comenceu a 
identificar els potencials aliats, recursos i
suports aviat. Com que una resposta de 
Justícia Transformativa encara no és la norma,
sovint necessitareu educar i donar el vostre
suport també en JT. Sapigueu que aquest 
procés requerirà temps i comunitat.

• Preveniu més abusos. Tot i que pot no ser
immediatament evident com fer-ho, esforceu-vos
per eliminar totes les oportunitats per què
l’abús torni a ocórrer. Això inclou desenvolupar
les estratègies immediates per prevenir
que la persona que va fer el mal es quedi
a soles amb el nen que ha experimentat
l’abús i amb altres nens de la família o 

• Avalueu els riscs i el perill present en 
la situació, a més de la vostra habilitat de
respondre al perill, junt amb altres aliats en
la situació. L’eina de Creative Interventions
«Seguir segurs. Com seguir sentint-nos

7segurs?»

• Desenvolupeu estratègies de seguretat
de curt i llarg termini que prioritzin 
la seguretat del nen o nens abusats
i la seguretat de tots els involucrats.
Aquestes estratègies de seguretat també
han de tenir en compte la seguretat
d’altres membres de la comunitat, incloent-hi
membres no-abusadors de la família que
poden estar en un risc addicional si revelen
informació sobre l’abús. En el cas de l’abús
sexual entre germans, és molt important
preguntar si la persona que el va cometre
va aprendre el comportament sexualment
abusiu d’algú més, com ara un dels pares, 
un parent, un nen més gran o un cuidador.
Una aproximació transformativa a la justícia,
a més a més, ens demana comprometre’ns

esdeveniment únic, sinó que requereix un
compromís actiu per seguir apareixent amb
el temps a fi i efecte de recolzar la curació, 
la responsabilització i la transformació. Tots els

la comunitat.

és un recurs útil per fer aquestes
avaluacions.

amb estratègies que assegurin que la 



48 A C A B A R  A M B  L ’ A B Ú S  S E X U A L  I N F A N T I L :  U N  M A N U A L  D E  J U S T Í C I A  T R A N S F O R M A T I V A

persona o persones que van fer el mal també
estiguin segures davant d’una venjança violenta.
Mentre que les nostres estratègies per demanar
responsabilització poden provocar incomoditat
a la persona que va fer el mal, també s’haurien
d’alinear amb els principis de la transformació

• Creeu oportunitats, sense pressió, per què
els nens comparteixin més sobre les seves
experiències d’abús amb un adult o adults
segurs. Amb el temps, serà important que el 
nen pugui compartir el que va passar i donar-li
un sentit a l’abús en termes i maneres apropiades
a l’edat. Els terapeutes formats per treballar amb
supervivents nens poden ser aliats potents en
aquest procés. Noteu que algunes persones que
donen suport poden ser locutors obligatoris en el
vostre estat. Parleu amb els qui us donen suport
sobre una aproximació de JT per veure si hi estan
alineats abans de compartir-hi tots els detalls.

• Afirmeu positivament allò que comparteixi el
nen i respongueu al seu ritme. Un infant pot
compartir molt una vegada i després no voler
explicar res sobre l’abús la propera vegada
que hi parleu. Permetre que el ritme del nen
dicti el procés és una manera d’afirmar i restaurar
el sentit del nen de decidir i d’autodeterminació.

• Minimitzeu les conseqüències negatives per
al nen com a resultat de la revelació. Pot
confondre i aterrir el nen veure i experimentar 
les reaccions volàtils dels adults a l’abús, o
experimentar canvis dramàtics i sobtats en la
família o l’entorn domèstic. Si bé les rutines,
cures i altres normes a què el nen està acostumat
poden necessitar canviar per prioritzar la seguretat
del nen, és important explicar que els canvis no
són culpa seva i oferir explicacions adequades 
a l’edat que ajudin el nen a donar-li sentit al que
passa d’una manera que no avergonyeixi. Teniu 
present que les amenaces de violència, o que es 
faci mal a la persona que va abusar d’ell, poden 
ser fins i tot més aterridores per un nen, 
particularment si encara té sentiments positius 
cap a aquesta persona.8

• Recolzeu la resiliència del nen. Tots tenim
una resiliència inherent. Això no és insensibilitzar
o dissociar, o «passar-ho». La resiliència
es pot trobar en experiències que ens fan sentir
més vius, més sencers, més connectats. La
resiliència ens dona un sentit d’esperança
i possibilitat que som més que la violència o
la violació. Noteu el que li porta resiliència 
al nen. Podrien ser els animals, o la natura,
jugar i córrer, la seva connexió espiritual, 
l’art i la música o més. Intenteu crear oportunitats
per què el nen faci aquestes coses i parleu-hi
sobre què li fan sentir. Deixeu que altres adults
en la seva ho vida ho sàpiguen també.

INTERVENIR QUAN
UNA PERSONA JOVE
REVELA UN ABÚS
EN EL SEU PASSAT
En alguns casos, un nen o jove pot revelar un
abús sexual que va experimentar en el passat,
sigui fa uns mesos o fa anys. Com en un cas
actual d’abús sexual, l’abús és afirmat quan es
fa la revelació, es creu i rep suport i protecció
immediats.

Donada l’omnipresència dels missatges de
culpabilització de les víctimes en la majoria
de parts de la societat, és vital per cada 
supervivent d’abús sexual infantil rebre el
missatge consistent que l’abús no va ser
culpa seva, independentment del que va 
fer o no, el que va fer «malament» o el que 

Els missatges, intervencions i recursos prèviament
esmentats (Vegeu: Intervenir en l’Abús Sexual
Infantil Actual) també són rellevants quan un nen
o adolescent revela un abús passat. Tot i que un
nen més gran o un adolescent poden ser més
capaços d’articular les seves experiències d’abús
que un nen més jove, i més capaços de fer valer

i ser formes de desgreuge, més que no violència
o venjança.

pensa que va fer malament.
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les seves preferències respecte a les seves
necessitats i decisions, encara és responsabilitat
dels adults en la vida del jove prevenir més abusos,
enfrontar-se als efectes del dany i actuar de
manera protectora cap a la persona jove.

Per qualsevol de nosaltres que doni suport als
joves respecte a les seves experiències d’ASI, és
important considerar l’edat de cada persona jove
individual i el seu estadi de desenvolupament,
l’accés a altres persones que donin suport, l’accés
i elegibilitat respecte a recursos com la teràpia, i
les seves maneres d’accedir a la resiliència.  
L’experiència de cada persona és única i cada 
supervivent requereix d’atenció i consideració 

Com que l’abús sexual infantil ocorre en secret i 
aïlla la gent entre si, veiem una connexió honesta
i respectuosa com un element central de la curació.
Això significa, entre altres coses, que la gent
sexualment abusada necessita accés a espais on
hi rebi suport i se la permeti compartir el que s’ha
mantingut en secret i on pot experimentar pertinença,
compassió, dignitat i acceptació al voltant d’aquestes
víctimes.

Les típiques reaccions de les comunitats i sistemes
públics, que hem subratllat en seccions prèvies,
ofereixen pocs incentius, si cap, per què els joves
que han estat sexualment abusats s’expressin
respecte a un abús passat o actual. Això tendeix
a crear una realitat pràcticament paradoxal per
als supervivents: l’abús sexual infantil és simultàniament
negat i demonitzat. Aquestes dues actituds segueixen
silenciant la gent.

Un cop i un altre, els que han estat sexualment
abusats informen que el que necessiten és:

• Explicar les seves pròpies històries sobre les
seves pròpies experiències dins d’un espai
de confiança i seguretat.

• Ser capaços de fer preguntes i rebre respostes 
sobre l’abús que van experimentar i les maneres
en què els ha afectat.

• Experimentar la validació que el mal que van 
experimentar va ser i és real.

• Tenir un lloc expert per curar-se dels efectes
de l’abús, amb el temps.

• Observar que la persona que va aubsar  
sexualment d’ells sent penediment i és
responsable de les seves accions.

• Rebre el suport que contrarresti l’aïllament 
i l’autoculpa.

• Poder decidir i participar en la resolució
del mal patit.

• Ser acceptats i animats, no avergonyits
i culpats, per expressar-ho davant de les
seves famílies, amics i comunitats.

«La recuperació del trauma
requereix crear i explicar
una altra història sobre
l’experiència de la violència
i la naturalesa dels parti- 
cipants, una història prou
poderosa com per restaurar
un sentit de la pròpia
humanitat de l’abusat.»

— Aurora Levins Morales,  
Històries de medecina9

Per qualsevol de nosaltres que hagi experimentat
abús, pot ser una part poderosa i important
de la nostra curació ser capaços de descriure
la nostra experiència a altres que siguin capaços
d’escoltar-nos. Ser escoltats, i sentir-se’n, per
si mateix pot ajudar a reduir la culpa i recordar-nos
que, malgrat aquestes experiències doloroses, 
la connexió pot ser segura i de confiança. 
A causa de l’efecte del dany i del trauma, la gent
que ha estat abusada sexualment també necessita

per les seves necessitats específiques.
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un processament visceral de l’abús: una transformació
de la traïció i de les reaccions lluita/fugida que són
una part normal de la supervivència. Entendre i ser
entès és vital i la curació de la ment, el cos i les
relacions també és necessària.

La gent que ha experimentat l’abús sexual
infantil necessita accés a habilitats, eines,
recursos i missatges, que inclouen:10  

Accés a un oient segur i compassiu, amb qui  
sentir-se capaç de reconèixer que l’abús va passar,
o començar a explorar la possibilitat que potser
ho va fer.

Educació sobre l’abús sexual infantil: a la majoria 
de supervivents se’ls ha fet sentir —sigui per la
persona que va perpetrar l’abús sexual, la seva
família, comunitat, societat en general o tot
l’anterior— que l’abús va ser culpa seva o que
d’alguna manera el va causar. Una educació
política significativa sobre les realitats de l’abús
sexual infantil, la seva freqüència i la relació entre l’ASI
i sistemes més amplis d’opressió (supremacia 
blanca, patriarcat, opressió de classe, opressió
religiosa, capacitisme, adultisme, homofòbia,
xenofòbia, etc.) són tots críticament importants
a l’hora de donar suport als supervivents per curar
la vergonya i col·locar la responsabilitat on pertoca. 
Veure l’ASI dins d’una anàlisi política més àmplia
pot ser alleujant i a la vegada apoderador. També
pot ajudar a establir un marc més ampli per la curació.

Aliats que puguin desenvolupar una estratègia de
seguretat per assegurar-se que la persona que va
ser abusada sexualment no continua experimentant
l’abús i que no experimentarà conseqüències per
haver-lo revelat.

Suport per què la persona que va ser abusada
desenvolupi més consciència de la seva pròpia
realitat i connexió amb ella, incloent-hi estar més
connectats amb el seu cos i les seves sensacions,
sentiments i emocions, els seus pensaments i 
diàleg intern i els seus patrons de relació amb altres
persones. Moltes persones que han experimentat

l’ASI expliquen que no saben el que necessiten,
o pensen, o senten, o que o bé se senten
insensibilitzats i desconnectats del seu cos, o bé
aclaparats per la intensitat de les sensacions i
sentiments al seu cos. Reconnectar amb els 
nostres cossos, les nostres emocions i tot nosaltres
pot ser un camí apoderador per restaurar la
decisió i l’agència. Això pot passar amb suport
expert (un terapeuta que conegui aquests 
processos), espais de curació comunitària,
rituals i pràctiques basades en el cos.

Oportunitats per regenerar un sentit de
seguretat, en part prenent decisions i exercint 
l’autodeterminació. Això inclou reaprendre els
límits o aprendre’ls per primer cop. Això també
inclou aprendre a identificar les pròpies necessitats,
tornant-se capaços de demanar que s’escoltin les
seves necessitats i desenvolupant l’habilitat per
exercir el consentiment, incloent-hi ser capaços
autènticament de dir sí, no i potser en una
àmplia gamma de contexts i relacions.

L’oportunitat per establir o reestablir la creença
que els altres apareixeran, cuidaran i donaran
suport al supervivent.

Oportunitats periòdiques de sentir realment
les emocions dels efectes de l’abús sexual;
desesperació, ràbia, terror, dol, etc., i deixar-les
expressar-se, seguides de conclusió i integració.
És important donar suport a una persona que 
va ser sexualment abusada per què incrementi
la seva capacitat emocional amb el temps.

Oportunitats per trobar o reconstruir una
connexió i relacions més autèntiques,
basades en el que la persona que es cura
s’estima i vol en una relació, en lloc d’acabar 
per defecte en una relació que no pot incloure 
la seva seguretat o dignitat.

Oportunitats per practicar la intimitat mútua
i la sexualitat, amb recursos i suports per
reconduir activadors o memòries que puguin
sorgir en un context de relació sexual i/o intimitat.
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Això inclou recursos i suports àmpliament assequibles
per a les parelles dels supervivents, també.

Habilitats per tolerar el conflicte i fins i tot
deixar que esdevingui una força positiva, en lloc
d’una cosa que evoca la por o l’amenaça de l’abús.

Oportunitats per aprendre sobre els efectes del
trauma, entendre com l’abús sexual infantil dona
forma a les reaccions i estratègies de supervivència
en maneres que tenen sentit segons les nostres
experiències d’abús i que ara poden provocar
desafiaments en altres parts de les nostres vides.

Suport per identificar i cultivar la resiliència:
què et dona esperança, et dona joia i restaura el teu
sentit de possibilitat de tenir un futur positiu? Com
ho pots practicar o accedir-hi de manera més
regular? Cultivar la resiliència significa mantenir-te
connectat i amb cada cop més recursos per part
de la gent, els llocs i les coses que t’ajuden a estar
més present, obert i connectat.

Oportunitats per curar la vergonya: que es permeti

 
anomenar, sentir i compartir els llocs més profunds
i dolorosos de les nostres vides. Trobar més esperança
i vitalitat en el curs del procés de curació.

Suport i guia per cultivar l’autoperdó: per a molts
supervivents, un dels aspectes més difícils de la
curació és el procés d’arribar a creure que no va
ser/és culpa nostra que algú abusés sexualment
de nosaltres.

Suport i guia per aprendre una responsabilitat
centrada: cap aspecte de l’experiència de ser  
abusat sexualment és culpa nostra. I, a causa de les
nostres estragègies de supervivència i reaccions
al trauma, podem haver après a ser d’una banda
hiperresponsables (pensar que som responsables
de coses que no són culpa nostra ni estan sota la
nostra influència) i/o, de l’altra, hiporresponsables.
Podem haver fet mal a altres persones en la nostra 
vida. Aprendre una responsabilitat centrada

mentre reconeixem simultàniament les
condicions més àmplies que ens van formar
i que van influir en aquestes accions. Per aquells
de nosaltres que puguem haver abusat
sexualment d’altres, això significa integrar la
feina de responsabilització en el nostre camí
de curació, en lloc d’esperar fins «després

Els aspectes de la curació esmentats fins ara estan 
influïts per la Somàtica Generativa i els cursos de
Somàtica i Trauma que s’ofereixen als líders,
organitzadors i terapeutes de justícia social
i ambiental: www.generativesomatics.org.

Emprendre l’acció per desplaçar les condicions
en una família, comunitat i societat: involucrar-se 
en la justícia social i ambiental pot ser curatiu i 
apoderador. Ens permet treballar junts per canviar
les condicions socials i econòmiques que
perpetuen la violència de moltes maneres. Pot
ser que vulguis involucrar-te per defensar les
teves necessitats, donar suport a altres que hagin
experimentat l’ASI i treballar per transformar l’ASI
com a qüestió social. No hi ha cap fórmula o
aproximació prescrita pel que significa això o per 
quin aspecte hauria de tenir. Per alguns supervivents
de l’ASI, això pot incloure iniciar converses amb
gent de la seva família i comunitat sobre l’abús
que va experimentar; per altres, això pot implicar
involucrar-se en l’activisme i en l’organització
comunitària per als drets dels supervivents o per
acabar amb el tràfic sexual. Pot ser que vulguis
involucrar-te en l’activisme o en l’organització
en altres parts dels moviments de justícia social
i ambiental, com ara: l’equitat econòmica, la justícia
climàtica, la justícia reproductiva o un altre espai 
de la lluita d’alliberament. Per molts de nosaltres,
emprendre l’acció per acabar amb l’abús sexual
infantil (a més d’altres formes de violència o
d’injustícia) pot esdevenir una expressió
d’apoderament de la nostra supervivència,

significa tenir l’oportunitat de reconèixer i 

d’haver-nos curat» a enfrontar-nos als efectes 
del nostre propi comportament lesiu.

assumir la responsabilitat del mal fet a altri,

la nostra resiliència i el nostre dret a ser
complets i a prosperar.
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RECOLZAR ELS
SUPERVIVENTS ADULTS
D´ABUS SEXUAL INFANTIL

«Cap intervenció que llevi
el poder del supervivent pot
de cap manera fomentar-ne 
la recuperació, independentment
de si sembla ser en el seu
millor interès immediat.»

— Judith Lewis Herman,  
Trauma i recuperació 11

Molta gent no revela l’abús sexual infantil fins molts
anys després de l’abús. Algunes persones que van
ser sexualment abusades de nens poden no
recordar-ho fins ben entrada l’etapa adulta. Això
s’anomena amnèsia traumàtica i l’entenen bé els
terapeutes i ara la neurociència. De vegades,
aquestes memòries són desencadenades per
incidents actuals d’abús sexual en una comunitat,
per descripcions d’abús sexual en la televisió
o les pel·lícules o quan es té una relació segura
i íntima.

Com en qualsevol cas d’abús sexual, és molt
important que la persona que revela l’abús sigui
afirmada per fer-ne la revelació i se li ofereixi
suport immediat.

Els missatges, intervencions i recursos subratllats
en la secció prèvia (Vegeu: Intervenir quan una
persona jove revela un abús en el seu passat) també
són rellevants quan un adult revela un abús passat.
Tot i que els adults puguin ser més capaços 
d’articular les seves experiències d’abús que els
joves i més capaços d’assegurar preferències
sobre les seves necessitats i decisions, encara
necessiten que la gent del seu voltant sigui aliada
involucrada en la seva curació. Això inclou escoltar,
donar-los suport per enfrontar-se als efectes del

dany i ajudar-los a prendre decisions que reclamin
i afirmin el seu dret a vides plenes, dignificades
i pròsperes.

Molts de nosaltres hem experimentat tremendes
injustícies que han aprofundit el nostre compromís
per entendre com és el món i crear noves visions.
Sabem que, junt a les limitacions que poden
impedir el nostre potencial complet, aquestes
experiències de trauma també poden produir
formes increïbles de creativitat, resiliència i resistència.

«Pots escriure’m en la història
amb les teves mentides amargues i torçades,
pots llençar-me al fang
i tanmateix, com la pols... jo m’aixeco»

-I tanmateix... jo m’aixeco, Maya Angelou

RESPONSABILITZACIÓ
I TRANSFORMACIÓ
DELS QUE ABUSEN
Les nostres històries importen. Les històries que
expliquem i les que no expliquem. El que mantenim
amagat dins de nosaltres pot conformar la nostra
experiència del món, i gestionar aquests aspectes
de la nostra història pot limitar la nostra energia, 
a més de la imaginació sobre el que és possible
per al nostre futur. Escollir parar atenció en allò
que ens fa por —allò que ens pot fer sentir vergonya
o que no entenem— pot ser tant un acte de
valor com de resiliència.

La responsabilització és vital en qualsevol pràctica
de justícia. Les intervencions de Justícia Transformativa
pretenen la responsabilització concreta dels
individus que actuen abusivament, mentre que
també involucren els membres d’una comunitat
en la creació de les condicions que conviden i
demanen una responsabilització i un canvi reals.
Això inclou crear espais i recolzament per gent
que actualment està abusant sexualment de nens,
per a què ho revelin i donin noves passes cap a
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la responsabilització per les seves experiències
passades i presents d’abús. La revelació és un pas
cap a la responsabilització que només passarà si 

L’àmplia majoria de persones que abusen sexualment
de nens nega el seu comportament i n’eludeix la
responsabilitat. Com vam discutir a la secció tres,
les reaccions existents a l’abús sexual infantil 
ofereixen molt pocs suports comunitaris o socials
per a contrarrestar-ho. Donades totes les intervencions
emprades actualment, hi ha molt pocs incentius
per què qualsevol de nosaltres reconegui un
comportament sexualment abusiu respecte a altri,
i sovint molt poca capacitat fins i tot per reconèixer-s’ho
a un mateix. És vital que creem espais i animem la
gent que ha abusat sexualment d’infants o que sent
que podria fer-ho en el futur, per què siguin capaços
de compartir les seves preocupacions. Per crear
les condicions en què la gent que ha causat un
mal se senti empesa a responsabilitzar-se’n, 
necessitem transformar el paradigma dominant
de responsabilització que hem heretat.

La majoria de nosaltres ha estat profundament
conformat per la noció falsa que per a què la gent
es comporti millor necessita sentir-se pitjor. En la
pràctica, veiem que els humans, de fet, és molt més
possible que canviïn de maneres desitjables si 
tenen més recursos i no menys.

Per exemple, quan explorem els efectes de varis
mètodes disciplinaris amb gent jove que es portava
malament, pares i investigadors van observar que
als nens a qui se’ls oferia contenció (ser enviats
als dormitori o a un espai còmode), junt amb
oportunitats per consolar-se (deixar-los tenir un
osset de peluix, una manta, un llibre, etc.), van 
poder experimentar les seves emocions i tornar a
regular-les cap a un estat de calma i relacionalment
disponible molt més aviat que els nens a qui se’ls
feia anar a un entorn pertorbador o se’ls privava
d’oportunitats per aquesta mena de consol.

Aquesta troballa revela un principi que sembla
repetir-se en tota la investigació sobre les intervencions

amb gent que és sexualment abusiva: oferir-hi
suport, recursos, connexió i ajuda a la gent que
ha abusat sexualment d’altres sembla causar una
reducció significativa en la reincidència, en 
contrast amb intervencions més basades en el
càstig o demonitzadores.

Per exemple, ara mateix no hi ha cap suport existent dins
dels EUA per tractar la gent amb impulsos pedòfils.
Els individus que s’autoidentifiquen com que tenen
aquests desigs han hagut d’autoorganitzar grups de
suport online anònims per a pedòfils no-abusadors.
En contrast, el Projecte de Prevenció Dunkelfeld
va desenvolupar un programa l’any 2005 a Berlín,
Alemanya, que oferia tractament i suport a qui
demanés ajuda pels seus instints pedòfils. Fin i tot
amb una campanya pública limitada, entre 2005
i 2008 més de 800 individus van contactar amb
el programa.
respost. 499 tenien un diagnòstic complet i a

12 Per 2010, 1.134 homes hi havien

255 se’ls havia ofert un lloc a teràpia.
de la meitat van informar haver intentat prèviament

13 Més

trobar teràpia sense èxit.14

 

La promesa de confidencialitat pels que ho havien
declarat ha estat un component clau del projecte
des del seu inici. «Segons el codi legal alemany,
als terapeutes se’ls prohibeix revelar qualsevol
cosa que succeeixi en el context del tractament», 
diu Laura Kuhle, una psicòloga clínica del
Projecte Dunkelfeld que va ser entrevistada pel
diari UK GUARDIAN el 2015. 
a la teràpia alguna cosa que la pogués fer 

15

 
criminalment culpable, està protegida. En altres
països, no és aquest el cas». Kuhle i altres 
defensors de Dunkelfeld estan convençuts que,
si als pacients no se’ls garantís la confidencialitat,
la majoria no entraria voluntàriament al programa
i els que ho fessin no serien completament 
honestos sobre els seus comportaments i impulsos.
«Necessitem que siguin del tot oberts sobre 
el que ha succeït en el seu passat per a poder
treballar-hi el més eficaçment possible. En quines
situacions s’han trobat? Quins van ser els fets
individuals que van portar al que els ha passat

la reacció violenta no és la primera i única resposta.

«Si la gent esmenta
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fins avui? No pots respondre preguntes com
aquestes si tens por», va dir Kuhle.16

Des de 2011, el projecte ha crescut fins a una
xarxa d’àmbit nacional anomenada «No esdevinguis 
un delinqüent!» i ara dirigeix tres centres de pacients
externs per tot el país. Es planegen més centres,
per tal que el programa eventualment sigui
fàcilment accessible per qualsevol a Alemanya.
Aquests centres ofereixen teràpia de grup setmanal
gratuïta i han proveït tractament a aproximadament
4.500 persones durant la darrera dècada. L’eslògan
del projecte és «No ets culpable del teu desig
sexual, però l’ets del teu comportament sexual.

Si bé alguns han criticat el projecte per invertir
recursos i atenció cap als que puguin perpetrar
abús i no cap als afectats per l’abús, molts grups
de supervivents han donat suport a aquests 
esforços, a Alemanya i altres llocs.17

Significativament, Alemanya no té lleis que obliguin
a la denúncia. Experts com Kuhle comparteixen
que sovint es troben amb col·legues d’altres 
països que voldrien introduir programes semblants
que ofereixin aquests tipus de teràpia però els ho
impedeixen les restriccions legals al seu estat o
país. Si aquests terapeutes ajudessin a algú que
li preocupés abusar sexualment de nens, la seva
llicència estaria en risc i constituiria un acte de
de desobediència civil.

Aquesta aproximació ofereix un model possible de
com es pot incentivar la responsabilitat i oferir
camins accessibles per la gent que ha fet mal o
que pot fer-lo, per a què accedeixi a suport, 
responsabilització i curació a fi i efecte de prevenir
futurs abusos. Com diu un supervivent d’ASI
afiliat a Stop It Now: «Si no hi ha ajuda accessible,
per què un criminal hauria d’admetre els seus 
crims? Cap de nosaltres vol exposar la seva foscor,
especialment quan no hi ha cap llum per il·luminar-la
i curar-la.18  

EUA. Abans dels canvis en les lleis de denúncia,
la Clínica de Desordres Sexuals Johns Hopkins
va fer un seguiment del nombre de persones que
tenia impulsos d’abús sexual i persones que havien
estat sexualment abusives que van presentar-s’hi
voluntàriament per un tractament. Quan la denúncia
va esdevenir obligatòria, el percentatge d’auto-
referències va caure d’aproximadament 7 per any
(73 en un període de més de 10 anys) a zero. El
percentatge de revelacions voluntàries durant el
tractament també va caure a zero. Segons un metge
afiliat a la clínica, aquests canvis en les lleis poden
haver evitat que aquesta intervingués en les vides 

19

Un altre model inspirador per donar suport a la
responsabilització i la transformació de persones
que han fet mal és l’exemple de CoSAs, abreviatura
de «Cercles de Suport i Responsabilitat», que van
començar al Canadà. Segons el canadenc Programa
d’Ottawa per als Cercles de Suport i Responsabilitat,
el primer CoSA va ser encetat per un pastor mennonita
anomenat Harry Nigh, amic d’un home que havia
estat entrant i sortint d’institucions durant tota la 
seva vida i havia estat condemnat per reiterats delictes
sexuals. Junt a altres parroquians, Nigh va desenvolupar
un model de grup de suport en el que hi havia de 4 a 6
voluntaris amb formació de la comunitat en allò que
s’anomena un «cercle intern» al voltant de la persona
que hagués fet mal. Aquest cercle es troba regularment
per facilitar que el membre central (la persona que va
fer mal) veu satisfetes les seves necessitats pràctiques
(com ara l’habitatge i altres serveis per reintegrar-lo
després de l’empresonament) i per proveir suport emo-
cional i desafiar comportaments que es puguin associar
amb un risc de reincidència.
existeixen a varis països, a més de sis estats nord-

20 Els CoSAs actualment

americans.21

abusen sexualment d’infants confien molt en el 
càstig, l’aïllament, els sistemes públics i la violència.
Els procediments criminals als EUA proveeixen de
pocs incentius, si cap en absolut, per a què una
persona acusada d’un crim admeti haver-lo comès.
Com que el sistema es basa en un marc d’oposició
i càstig, quan l’Estat presenta càrrecs i una persona

Hi ha ajuda! No esdevinguis un delinqüent!»

Les intervencions actuals amb els que

de nens que encara poden estar en risc.

Dos programes semblants s’han posat a prova als
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advocats de la defensa a al·legar innocència. Aquestes
reaccions a l’ASI no són eficaces. No prevenen
l’abús ni transformen els efectes de l’abús ni la 
persona que ha fet el mal. Un resultat que es pretén
amb l’aproximació de JT és fer que la responsabi-
lització proactiva sigui segura i fins i tot atraient.

La nostra visió ens desafia a crear una cultura
col·lectiva de creixement i suport dinàmic. Una que
reconegui i doni suport a la dignitat inherent de
cada individu i al seu mereixement de connexió,  
i simultàniament exigeixi pràctiques rigoroses de
responsabilització pròpia i mútua. Dins d’una 
aproximació transformativa, aspirem a formes de
responsabilització que permetin la transformació.
La transformació de l’experiència del supervivent,
del comportament sexualment abusiu, del compromís 
dels testimonis i, de manera més general, de les 
condicions més àmplies que permeten que

Veiem que l’abús succeeix quan una persona creu,
conscientment o inconscient, que les seves
necessitats, desigs i preferències tenen prioritat 
sobre els altres. La gent que té comportaments 
abusius sol ser indiferent als seus efectes en altri, 
o aparentment incapaç de sentir-los.

Un procés de responsabilització i transformació
requereix que la persona que ha fet mal:

• Deixi de fer-lo.

• Reconegui el mal que ha causat.

• Senti penediment/tristor pel dolor de l’efecte 
de les seves accions.

• Prengui mesures per enfrontar-se al mal
causat: restitució, reparació.

• Prengui mesures per prevenir futurs danys.

• Treballi per entendre les causes d’arrel del seu 
comportament lesiu i senti i curi les ferides que
va causar aquesta acció deshumanitzadora.

• S’involucri en una feina de responsabilització,  

curació i integració.

• Prengui acció i s’organitzi per donar suport a altres
per què es curin o ser part del canvi d’una
comunitat i d’unes condicions socials que
permeten l’ASI i altres formes de violència.

Aquestes tasques només són possibles en el context
d’unes relacions caracteritzades pel suport, 
la responsabilització, la connexió, els límits i les
expectatives. Més que expulsar d’una comunitat
i castigar la gent que ha fet mal, la responsabilització
per un comportament passat i una transformació
del comportament futur han de ser recolzades
i reforçades per aquells amb qui han invertit
en una relació.

La JT i la responsabilització fan una crida a aquells
que es relacionen amb la persona que ha fet mal,
per a què facin de palanca del seu coratge i la seva
capacitat emocional. Mentre que pot ser un impuls
comprensible demonitzar, desterrar o promulgar
violència sobre la persona que ha abusat sexualment,
hem d’involucrar-nos-hi, anomenar el dolor i invocar
la dignitat d’aquesta persona per mantenir els patrons
que donin suport a la seguretat, la connexió i la
dignitat de tots els implicats i, sobretot, d’aquells

Quant a la palanca, cada situació i context necessitaran
mètodes i mecanismes diferents per enfrontar-se
a un poder abusiu. El mètode depèn de factors com
ara la possibilitat que la persona que va fer mal
reincideixi, el nivell de suport i/o resistència a
intervenir en l’abús dins d’una família o comunitat,
i el nivell de compromís a la responsabilitat i la
transformació que mostri la persona que va 
fer el mal.

Diferents nivells de preocupació sobre el comporta- 
ment, la possibilitat de reincidència, l’habilitat per
mobilitzar el suport/defensa del comportament abusiu
i el compromís de transformació demanen diferents
mètodes i mecanismes de responsabilització.
Aquests hauran d’evolucionar a mida que el procés
es desplegui i a mida que la persona que va ser

més sovint la persona acusada és aconsellada pels 
és acusada d’abusar sexualment d’un menor, el

continuï l’abús sexual infantil.

més directament afectats pel dany.
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abusiva desplaci el seu comportament i actituds
i comenci a demostrar responsabilitat.

La curació també inclou les necessitats de gent
que abusa sexualment de nens. A més de
responsabilitzar-se del que han fet, la majoria de
persones que abusen també necessiten de la
curació per ajudar-les a fer els canvis necessaris
per deixar d’abusar sexualment en el futur. Per a 
molta gent, la idea de parar atenció a les necessitats
de curació d’una persona que ha estat sexualment
abusiva costa de tolerar, particularment quan els
recursos disponibles són limitats per donar suport
a la curació dels que han patit abús. És important
centrar les necessitats dels més directament
afectats pel dany en una situació. També sostenim
que reconèixer i parar atenció a la humanitat dels 
que fan mal és un aspecte central per transformar
les nostres famílies, comunitats i societat d’una
manera real i sostinguda. Veure i dignificar les
necessitats de curació de persones que abusen
també desafia la idea que algunes persones «allà
fora» són «monstres» prescindibles o que cal que
siguin «eliminats». Defensant la necessitat de tothom
de curar-se, desafiem la lògica deshumanitzadora
que és bàsica en els sistemes d’opressió, domini
i abús. Defensant la necessitat de tothom de 
curar-se, mantenim el nostre compromís amb una
visió de veritable alliberament.

«Les persones que abusen
sexualment de nens es fan,
no neixen. Què necessitem
canviar de la nostra família,
comunitat i normes socials
per deixar de fer-les?»

— generationFIVE, 
 Projecte de Reacció Comunitària

REACCIÓ I RESPONSABILITZACIÓ
COMUNITÀRIES

«Una actitud d’oposició crea un petit
territori alliberat, un espai psicològic
en què podem actuar sobre la creença
que mereixem completa llibertat i
dignitat, fins i tot si assolir aquesta 
llibertat col·lectivament encara està
fora del nostre abast. La negativa a
cooperar amb la nostra deshumanització,
fins i tot quan encara potser no siguem
capaços d’aturar-la, augmenta les nostres
reserves de dignitat i esperança... Llavors
haurem començat el procés de recuperació
—d’humanitat reclamada—, que és el
resultat definitiu i a la vegada l’ingredient
més essencial del nostre alliberament. 

— Aurora Levins Morales,  
Històries de medecina22

«Fem una crida a les nostres comunitats
per què reconeguin que girar les esquenes

mai no farà que el mal se’n vagi, ni farà
que les nostres comunitats siguin plenes.»

— Southerners on New Ground, a 
“La nostra gent es mereix els riscos” 23

Aproximadament fa una dècada, l’organització de
prevenció de l’ASI Stop It Now va entrevistar un
nombre de gent sobre les seves reaccions a la 
violència. Quan se’ls va preguntar si s’encararien a algú
que estigués a punt de conduir borratxo, el 75%
dels participants van dir que sí, que hi intervindrien.
Quan se’ls va preguntar si s’enfrontarien a algú 
que estigués abusant sexualment d’un nen, només
un 9% va dir que sí. Un cop i un altre, quan se’ls
va preguntar què els impediria dir o fer alguna 
cosa, la gent deia que no hi intervindria perquè
no sabrien què fer o què dir.24 

privilegiades davant del patiment d’altri
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Igual que l’abús sexual infantil és una expressió
extrema de les dinàmiques de poder que son
evidents en la vida diària, aquests moments en què 
els adults no són capaços d’actuar com a reacció
al coneixement d’un abús és un exemple particularment 
dolorós del que sabem que és comú per a molts de
nosaltres davant de l’estrès: negació, minimització,
evitació, col·lapse, vergonya i desconnexió.

Veiem un nexe molt important entre la nostra habilitat
col·lectiva de reaccionar a l’abús sexual infantil i la
nostra habilitat de reaccionar eficaçment als diversos
tipus de violència i mal que ocorren regularment
en la nostra societat, a través de totes les esferes
de la vida social. La gent sovint es queda en silenci
o no emprèn cap acció de cara a la violència
domèstica i l’abús infantil, l’explotació i l’assetjament
als treballadors, la gentrificació i el desplaçament,
la violència policial i carcerària, la força militar, la
guerra i el genocidi, entre moltes altres formes del
mal que aprofundeixen el patiment humà i la

Volem que cadascuna de les persones que van dir que no
intervindrien si sabessin que algú estava abusant
sexualment d’un nen —junt a totes les persones que
no estan segures de si ho farien— tinguin el
coneixement, les habilitats i la capacitat d’intervenir
en l’abús sexual infantil i altres formes de violència
de manera immediata. Volem que la gent sàpiga
que hi ha un conjunt vigorós d’opcions de les que
triar. Que hi ha recursos que poden ajudar-los a saber
què poden fer per encarar-se a l’ASI en la seva 
comunitat i com tractar-lo de manera que es tingui
cura de tots els implicats, particularment dels més
directament afectats per l’abús.

En alguns casos d’ASI, pot ser necessari identificar
individus i institucions comunitàries específiques
que calgui que s’involucrin, sigui per proveir de 
suport a totes les parts, per desplaçar les seves
pròpies pràctiques que facilitin l’abús o per construir
noves competències. Per exemple, pot ser críticament
important per a un entrenador, professor de música
o avi estar formats per ser un aliat de suport en el
procés de curació i en el de donar-li un sentit a l’abús.

Al buscar la responsabilització de la persona que
va perpetrar l’abús, pot ser necessari enfrontar-se 
i aconseguir la participació de líders de fe comunitaris 
matriarques/patriarques i empresaris per crear
palanca i incentius cap a la responsabilització.
Si els membres d’una comunitat han col·laborat
amb l’abús —ignorant a propòsit els senyals del
comportament lesiu o negant la revelació d’un 
nen, per exemple—, aquests individus també han
de rebre suport per veure les conseqüències de
les seves decisions i ser guiats per les mateixes
passes de resonsabilització subratllades en la
secció prèvia. Tota aquesta gent probablement
hagi de ser educada i involucrada en una
aproximació de Justícia Transformativa. 

Les comunitats tenen molt pocs models on mirar
per desenvolupar nous apropaments a l’abús sexual
infantil que no es basin en el càstig, l’expulsió i la
violència continua o la negació. Com que hi ha tan
poques opcions, les comunitats regularment es
veuen forçades a confiar en els sistemes opressius
de l’Estat, convidant-los a casa seva i a les seves
comunitats. Donades les limitades opcions a l’abast,
entenem per què passa això. Rebutgem fermament
la idea que els individus i les comunitats «es venen»
quan, desesperats, es dirigeixen a les principals
intervencions que estan amplament a l’abast.
Tanmateix, per desenvolupar reaccions a la
violència i l’ASI que mantinguin la humanitat, 
la dignitat i la possibilitat de curació i transformació
per a tots, i que s’involucrin en canviar les 
condicions socials, veiem que cal molt més. 
Hi ha un nombre de maneres en què les comunitats
poden construir la seva voluntat i capacitat plegades.
Algunes d’aquestes pràctiques inclouen:

Discutir l’abús sexual infantil amb gent que
conegueu i dins de les comunitats a les que
pertanyeu. Practiqueu identificant i posant nom 
a les condicions que permeten que ocorri l’abús
i continueu desenvolupant aquesta comprensió junt
amb altres. Aquestes inclouen els sistems de domini
i «poder-sobre», totes les formes d’opressió, la
«possessió» dels nens i més, a banda de reaccions 
al trauma com la negació, la minimització, 

injustícia global.
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«igualment no se’n recordaran», etc. Seguiu prenent
els riscos apropiats per ampliar la conversa, parleu
amb més i més gent en la vostra vida, comunitat i
lloc de treball. Nombrar i definir l’abús sexual infantil
trenca el silenci i el secretisme que tan sovint
encobreix l’ASI. Parlar sobre l’abús sexual infantil
pot crear un espai per a què la gent en tots els rols
reconegui i comparteixi les seves experiències i
prengui passes importants cap a la curació, la
responsabilització i l’acció significativa.

Un acostament podria ser organitzar la connexió
de programes d’educació comunitaria en ASI 
que tinguin una anàlisi política amb informació
comunitària esponsoritzada per l’Estat, relacionada
amb el registre nacional d’abusadors sexuals.

Desenvolupar mecanismes per donar suport
immediat i seguretat a llarg termini a la gent que
està patint abusos, a més de tots els afectats per
l’abús sexual. Mentre que la seguretat dels nens
i els supervivents és la prioritat primària, també 
estem compromesos amb la seguretat de tothom,
inclosa la persona que és o ha estat abusiva. Al
desenvolupar estratègies per la seguretat, considereu:

• La seguretat física: menjar, refugi, accés als
diners, alliberament de l’abús físic.

• La seguretat emocional: suport emocional, interrup-
-ció de la inculpació o avergonyiment comunitaris.

• La seguretat sexual: respecte a més abús, ara i 
en el futur, i una oportunitat per definir les
preferències/orientació sexual de cadascú.

• La seguretat política: llibertat davant de la deportació,
la pèrdua de drets legals (p. ex. vot, etc.), atacs
sexistes, racistes o homòfobs, o venjances.

• La seguretat comunitària: la seguretat de la
comunitat més ampla respecte a una violència
nova o la de sempre, des de dins o fora.

Identificar la necessitat del supervivent dels
recursos que donen suport a la seva curació i 
eixamplen la curació familiar i comunitària.
Hi ha professionals i terapeutes que sàpiguen donar
suport als supervivents d’ASI dins de la teva

comunitat? Hi ha fons per què els supervivents
accedeixin a aquests serveis a un cost baix o zero?
Hi ha grups de suport o recursos disponibles per als 
pares i cuidadors de nens que hagin estat sexualment 
abusats? Hi ha llibres a la biblioteca pública sobre
ASI, hi ha missatges visibles o butlletins comunitaris 
que incloguin números de línia directa o altres
recursos per famílies que puguin sospitar o estar 
preocupades per un possible cas d’ASI?

Desenvolupar mecanismes de responsabilització.
Això ha d’incloure mecanismes de responsabilització
per als que són violents; suport per evitar que els
que tenen el potencial d’abusar ho facin; i un suport
i responsabilització constants per una transformació
més profunda de la història i els impulsos que guien
el seu comportament abusiu.
Una aproximació podria ser organitzar que es porti
el model de Cercles de Suport i Responsabilitat
a la vostra comunitat.

Proveir educació i formació pels testimonis,
per recolzar la seva capacitat de reaccionar
i prevenir l’ASI.  Per exemple, dos terços dels
professors no reben entrenament específic per
prevenir, reconèixer o respondre a l’abús sexual
infantil ni en els cursos universitaris ni com a part
del seu desenvolupament professional.25 Els
treballadors que cuiden de nens, entrenadors,
proveïdors de salut, avis, pares, conductors 
d’autobusos escolars i tota la resta de nosaltres
necessita ajuda per reconèixer i intervenir en ASI.

Una aproximació podria ser organitzar la connexió
de l’educació en JT amb l’educació que molts mestres
i terapeutes reben sobre la denúncia obligatòria.

Construir el poder en les comunitats per identificar
i enfrontar-se a les condicions internes i externes
que permeten que l’ASI i altres formes de 
violència continuïn. Això inclou involucrar-se i formar
organitzacions basades en la comunitat que puguin
desafiar i enfrontar-se a les condicions socials,
econòmiques i polítiques que perpetuen l’ASI.

Crear i buscar educació per què els membres
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de la comunitat recolzin i mantinguin relacions
amb les famílies que experimenten l’ASI i els
seus efectes. Sovint, un cop l’ASI surt a la llum,
la gent s’aparta dels individus o les famílies
afectades. Les comunitats poden necessitar
educació i suport per continuar demanant ajuda
i estendre el suport cap a les famílies que pateixen
l’ASI.

Desenvolupar normes comunitàries que recolzin
l’apoderament dels nens i la seva participacio
en la presa de decisions familiar i comunitària.

Una capacitat comunitària pot ser desenvolupada
de nombroses maneres, incloent-hi la feina cultural,
grups de sensibilització, educació i organització de
campanyes, intervenció de la violència i treball de
prevenció. Sigui un grup de suport comunitari per
nous pares, participació en una campanya estatal
per un allotjament assequible, proveir d’un santuari
a comunitats que experimenten assetjament i
violència d’odi, o allotjar un membre de la comunitat
que té problemes per trobar un allotjament estable,
aquest treball preliminar ajuda a cultivar una 
resposta transformativa.

TRANSFORMACIÓ DE 
LES CONDICIONS 
COMUNITÀRIES I SOCIALS
QUE CREEN I PERPETUEN
LA VIOLÈNCIA
No podem acabar amb l’abús sexual infantil si no treballem
per acabar amb les condicions que permeten que
ocorri i continuï durant generacions. Malauradament,
hi ha formes innombrables en què la comunitat i les
condicions socials creen i perpetuen la violència.
Des de les ones dramàtiques de desplaçament i
gentrificació que afecten cada centre urbà dels
Estats Units, fins a l’actual atac i violència que
experimenten les comunitats de color, negres i
indígenes en particular, en mans dels cossos policials,
trobem proves de l’opressió i la injustícia en cada
direcció. Vivim amb unes normes socials, una
economia i unes institucions basades en un marc

de «poder-sobre» que depèn de l’explotació
de la gent i del planeta.

Simultàniament, vivim en un temps de moviments
de resistència, valents i inspiradors, que desafien
aquestes desigualtats i afirmen les demandes i
somnis que un altre món és possible. Durant el
curs d’aquest escrit, hem vist la sortida de l’audaç, 
poderós i inspirador Movement for Black Lives,
plataforma de polítiques, 
esperit dels protectors de l’aigua a Standing Rock,

26 l’increïble coratge i 

i la mostra internacional de solidaritat amb la

27

lluita No Dakota Access Pipeline (DAPL), a més
de la Marxa 2017 de dones pels drets dels
emigrants, l’accés a la salut, llibertat reproductiva,
alliberament LGTBQ, justícia racial, llibertat
religiosa, drets dels treballadors i justícia ambiental,
que va ser la protesta d’un sol dia més gran en la
història dels EUA.
aquestes lluites quan ens enfrontem, desaprenem

28 Tots podem inspirar-nos en

transformem les condicions opressives que ens 
han fet pensar que la violència és normal o 
inevitable. No ho és.

Mentre que hi ha infinits camins i oportunitats
per a la resistència, creiem que els esforços per
impactar en les condicions socials són més
efectius quan grans grups de persones són
capaços d’unir-se per resistir als sistemes
opressius i desenvolupar maneres alliberadores
de cobrir les seves necessitats. L’organització
comunitària és una de les estratègies més
efectives per desplaçar les condicions socials.
El que volem dir per organitzar és el procés 
d’ajuntar la gent per usar el nostre poder
col·lectiu per guanyar millores en les vides
de la gent i desafiar i desplaçar els sistemes
de poder cap a l’alliberament. L’organització
comunitària requereix fer créixer la nostra fe
que la justícia és possible i inspirar-nos els uns
als altres per prendre accions valentes junts 
per l’alliberament. Aquest procés no és idealista,
ni abstracte, sinó un projecte polític necessari
si estem compromesos a enfrontar-nos i
acabar amb l’ASI.
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«La gent és informada i arriba a saber sobre les àrees de la vida
on pot exercir algun poder. És la impotència la que crea la passivitat.
Quan els nens són tractats amb respecte, se’ls deixa decidir i s’espera
que tinguin opinions que importen, tenen opinions i prenen decisions.»

–Aurora Levins Morales,  
Històries de medecina

Pel que respecta a l’abús sexual infantil, hi ha una miríada d’oportunitats per a la intervenció i l’organització.
Algunes de les moltes condicions clau per desplaçar inclouen:

Desplaçament des de cap a

La manca de poder i l’abús que els nens i els joves
experimenten en la majoria de famílies, comunitats
i societat.

Els nens i els joves tenen més poder i oportunitats i se’ls anima a
expressar les seves opinions, participar i influir en la presa de decisions
i a contribuir amb les seves perspectives, creativitat i conviccions dins de
les seves famílies, comunitat i societat.

La negació sistèmica, durant segles, de l’accés a
oportunitats educatives d’alta qualitat a les
comunitats negres i indígenes i altres comunitats
de color i pobres.

Accés complet i lliure a una educació per tota la vida per totes les persones
negres, indígenes i altres de desplaçades, incloent-hi: l’accés lliure i admissions 
obertes a universitats públiques, educació tècnica (tecnologia, comerç i
agricultura), programes de suport educatiu, perdó retroactiu dels préstecs
estudiantils i el suport a programes d’aprenentatge per tota la vida.29

Un sistema econòmic en el que la majoria de la gent
treballa durant llargues hores, particularment els pobres
i els de classe treballadora, i sovint se n’espera que 
posin la feina per davant del temps dedicat a la
família, la implicació en la comunitat i en els parents.

Un sistema econòmic que sigui ecològicament sostenible i equitatiu per
totes les persones, que prioritzi les relacions mútuament beneficioses i 
que valori totes les formes de treball (incloent-hi la criança dels fills, els
cuidadors i les moltes formes de feina domèstica requerides per mantenir
la vida, com cuinar, netejar, fer la bugada, etc.).30

Els sistemes d’opressió creuats creen un cos-ment
«ideal». La gent amb discapacitats i/o persones els
cossos, ments i capacitats de les quals no quadren
amb aquest ideal estan subjectats a un constant
abús, maltractament, ostracisme i aïllament.

Les famílies, comunitats i societat incorporen la comprensió i l’ètica que
tots els cossos són únics i essencials i que tots els cossos tenen forces 
i necessitats que han de ser satisfetes.31 La gent és valorada per les seves
habilitats i discapacitats, se n’espera que contribueixi com pugui i se la 
recolza segons li calgui.

Poca gent té accés a curació, particularment 
modes efectius de curació del trauma, la qual cosa
significa que molts de nosaltres passem les nostres
reaccions al dolor i el trauma a les futures generacions,
més que curar-nos i trencar els cicles del dany.

Espais de curació àmpliament accessibles i culturalment rellevants i professionals
de la curació del trauma, tant per l’individu com pel col·lectiu. Educació
bàsica i normalització per tota la gent sobre les emocions, l’estrès,
l’estrès traumàtic i la resiliència.

Socialització de rol de gènere, en el que als nens
i homes se’ls ensenya i anima a assumir el poder
sobre les noies i les dones.

Tota la gent, inclosos nens i joves, tenen el dret d’autoidentificar-se
i «ser» el seu gènere de qualsevol manera que sentin que els va bé.
Els joves són socialitzats en normes de respecte mutu, consentiment
i interdependència. 32

Les famílies tendeixen a estar aïllades d’altres
famílies i les interaccions estan limitades entre
generacions o grups d’edat.

Els que eduquem nens tenim accés a fonts mltiúples d’informació sobre
criança/cures, i podem tenir converses sinceres i obertes sobre les
nostres preguntes i dubtes. Tots nosaltres interactuem regularment
i construïm relacions entre les famílies i les generacions durant
tota la vida.

El silenci i la vergonya que rodegen la «privacitat»
de la vida íntima, en general i particularment quant
a la sexualitat i l’abús.

Tota la gent té accés a una salut adequada a l’edat i a una educació
en salut sexual. La gent de totes les edats té accés regular a relacions 
de suport en les que pot compartir honestament la seva vida domèstica
i les seves relacions, incloses les dinàmiques interpersonals i la sexualitat.
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Exemples d’idees que es podrien usar per construir
poder, desplaçar aquestes condicions i crear
alternatives als nivells de la família, la comunitat,
l’economia i la societat.33 

• Integrar els currículums sobre els drets dels nens, 
la seva veu, consentiment i disciplina positiva en
les classes de preparació al part, d’educació
als pares als hospitals post-part, guarderies, escoles
públiques, Departament de Salut i Serveis Humans.

• Establir centres de cura de nens, lliures i de

 

qualitat, per tots els nens i famílies treballadores.

• Grups de suport als pares, veïnals o basats en
la comunitat, amb atenció a converses sinceres
sobre les lluites íntimes de la vida familiar.

• Educació sexual apropiada a l’edat, positiva 
quant al sexe i integradora de la qüestió 

• Fer pressió per canvis significatius sobre les lleis
de denúncia obligatòria per crear més oportunitats
i apertures per què els nens, joves i famílies
revelin l’abús sexual.

• Crear programes de tractament gratuït i/o
assequible per la gent que revela impulsos 
d’abusar sexualment de nens.

• Reescriure les lleis actuals sobre el Registre de
Criminals Sexuals i Notificació Pública, per poder
fer que les Comunitats de Suport i Responsabilitat
i altres intervencions basades en la comunitat
siguin més accessibles dins dels EUA per la
gent que ha abusat sexualment de nens.

• Un augment mínim de salari respecte a l’actualitat.

• Campanyes d’educació pública i recursos per
animar els individus i les famílies a seguir proac-
tivament la curació, enfocant-ho específicament
en la noció de «trencar el cicle» de la violència
del dany intergeneracional.

• Integració apropiada segons el desenvolupament 
de la consciència corporal, la intel·ligència
emocional, les habilitats relacionals, el trauma

estudiants de totes les edats.

• Organitzar-se per una «Transició Justa» des 
d’una explotació i una economia basada en el 

combustible fòssil a una basada en l’equitat, 
la cooperació i la sostenibilitat amb el planeta.

Encara que aquests siguin només uns pocs exemples
de condicions que desitgem desplaçar, la nostra 
esperança és que la llista ofereixi un tast de l’infinit
potencial que tenim per imaginar les possibilitats
més enllà del conjunt estret de possibilitats que 

Quan les comunitats realment intenten models de
justícia alternativa, desafien aquest estatus quo i les
dinàmiques de poder desigual que manté. Com a 
resultat, les comunitats estan en risc incrementat
d’esdevenir el blanc de l’Estat. Aquest risc és
encara major quan les comunitats que desafien
aquestes relacions de poder són les mateixes
comunitats que ja estan subjectes a criminalització,
vigilància i altres formes d’agressió per part de 

Mentre ens esforcem per desenvolupar maneres 
significatives de buscar justícia dins de les nostres
comunitats, també necessitem construir la nostra
capacitat de respondre a aquests atacs. Aquesta
construcció de capacitats inclou desenvolupar
mecanismes de suport i responsabilització a través
de les comunitats, de manera que siguem capaços
de desafiar el poder que protegeix i defensa la
violència. Els principis de Seguretat, Responsabilitat,
Acció Col·lectiva i Sostenibilitat ens recorden que les
relacions i les aliances construeixen la nostra
capacitat col·lectiva de defensar les nostres 

Mentre que sempre hauríem de considerar el context
específic en el que intentem fer demandes o crear
alternatives —i ser estratègics a l’hora de triar les
nostres batalles, basant-nos en el poder i la capacitat
que hem construït junts— també hem de continuar
desafiant-nos els uns als altres per ser creatius i
coratjosos a l’hora de cercar constantment la creació
d’un canvi significatiu i alliberador en les condicions
de les nostres vides. Creiem que un altre món és possible
i que podem trobar esperança, resiliència, dignitat i
pertinença mentre lluitem per crear-lo junts.

comunitats contra els atacs de l’Estat.

LGTBQ en totes les edats i escoles.

i la curació en els currículums estàndard per a

se’ns ofereix ara per ara.

les mateixes institucions.
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NOTES FINALS

1 “...a ‘revolution of trial and error.’ ”
 Davis, Angela. Sessió plenària d’apertura a la conferència

Oakland, CA.

2 “…increases our chances of making an effective 
intervention.”

 L’organització de prevenció de l’ASI Stop It Now! ha 
creat un nombre d’excel·lents recursos per donar suport
a adults que reconeixen abús sexual, que es poden trobar a:
“How Should I Respond to the Child.” Sop It Now.
Five Paths, Web. www.stopitnow.org/ohc-content/how-
should-i-respond-to-the-child. Visitada el 2 de maig de 2015.

3 “A child may not know what words to use… or 
believe they will be punished if they tell.”

 Signat: Katy. “Why Child Sexual Abuse Can Never 
Be Your Fault”. Pandora’s Project, 2009. https://pandys.
org/articles/sexualabuseisnotyourfault.html. Visitada el 21 
de novembre de 2016.

4 “...Do the best you can and get help.”
 “How Should I Respond to the Child.” Sop It Now.

Five Paths, Web. www.stopitnow.org/ohc-content/how-
should-i-respond-to-the-child. Visitada el 2 de maig de 2015.

5 “…and that adults demonstrate to a child that s/
he deserves protection…”

 “How Should I Respond to the Child.” Sop It Now.
Five Paths, Web. www.stopitnow.org/ohc-content/how-
should-i-respond-to-the-child. Visitada el 2 de maig de 2015.

6 “Be careful though, not to make absolute 
promises that the abuse will stop…”

 “How Should I Respond to the Child.” Sop It Now.
Five Paths, Web. www.stopitnow.org/ohc-content/how-
should-i-respond-to-the-child. Visitada el 2 de maig de 2015.

7 “The Creative Interventions tool “Staying 
Safe. How Do We Stay Safe?” may be a useful 
resource…” 

 Creative Interventions Toolkit: A Practical Guide to Stop
Interpersonal Violence. 4.B. “Staying Safe, How Do We
Stay Safe?” http://www.creative-interventions.org/wp-
content/uploads/2012/06/4.B.CI-Toolkit-Tools-Staying-
Safe-Pre-Release-Version-06.2012.pdf. Visitada el 8 de
desembre de 2008.

8 “…harm to the person who abused them can be 
even more frightening for a child”

 “How Should I Respond to the Child.” Sop It Now.
Five Paths, Web. www.stopitnow.org/ohc-content/how-
should-i-respond-to-the-child. Visitada el 2 de maig de 2015.

9 “…a story powerful enough to restore a sense of 
our own humanity to the abused.”

 Morales, Aurora Levins. Medicine stories: history,
culture and the politics of integrity. Cambridge, MA: 
South End Press, 1998. Llibre. Pàg. 15. 

10 Aquesta llista es basa en el procés de curació del trauma 
Generative Somatics, desenvolupat per Staci Haines.
Vegeu: www.generativesomatics.org per més informació,
particularment el document “Arc of Somatic Transformation.” 

11 “…no matter how much it appears to be in her 
best interest.”

 Herman, Judith Lewis. Trauma and Recovery.
Basic Books, Nova York, 1997. Pàg. 113.

12 “…between 2005 and 2008 over 800 individuals 
contacted the program.”  

 Tabachnik, Joan i Alisa Klein. A Reasoned Approach:
Reshaping Sex Offender Policy to Prevent Child Sexual
Abuse. Beaverton, OR: Association for the Treatment of
Sexual Abusers, 2011. Imprès. http://www.atsa.com/pdfs/
ppReasonedApproach.pdf. Visitada el 22 d’octubre de 2015. 

13 “499 had a completed diagnosis, and 255 had 
been offered a place in therapy.” 

 Contribucions a la Viquipèdia. “Prevention Project 
Dunkelfeld.” Viquipèdia, l’enciclopèdia lliure. Web.  
http://www.atsa.com/pdfs/ppReasonedApproach.pdf.
Visitada el 16 de desembre de 2016.

14 “More than half reported had previously 
attempted to find therapy without 
success.” Connoly, Kate: “How Germany Treats
Paedophiles Before They Offend”, THE GUARDIAN,
16 d’octubre de 2015. www.theguardian.com/society/2015/
oct/16/how-germany-treats-paedophiles-before-they-
offend. Visitada l’1 de desembre de 2016.

15 “If people mention anything in therapy that 
could make them criminally culpable, they are 
protected.” Connoly, Kate: “How Germany Treats  
Paedophiles Before They Offend”, THE GUARDIAN,
16 d’octubre de 2015. www.theguardian.com/society/2015/
oct/16/how-germany-treats-paedophiles-before-they-
offend. Visitada l’1 de desembre de 2016. 

16 “You can’t answer questions like that if you are 
afraid,” Kuhle said.” Connoly, Kate: “How Germany Treats

 
Paedophiles Before They Offend”, THE GUARDIAN,
16 d’octubre de 2015. www.theguardian.com/society/2015/
oct/16/how-germany-treats-paedophiles-before-they-
offend. Visitada l’1 de desembre de 2016.

17 “…many survivors groups have supported these 
efforts,” Connoly, Kate: “How Germany Treats

 
Paedophiles Before They Offend”, THE GUARDIAN,
16 d’octubre de 2015. www.theguardian.com/society/2015/
oct/16/how-germany-treats-paedophiles-before-they-
offend. Visitada l’1 de desembre de 2016.

Critical Resistance CR10, 26 de setembre de 2008.
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18 “…especially when there is no light to shine down 
and heal it.”

 Prevent Child Sexual Abuse, fulletó, 2008. Stop 
It Now. Northampton, MA. www.stopitnow.org/sites/
default/files/documents/files/prevent_child_sexual_
abuse.pdf. Visitada el 9 de novembre de 2015.

19 “…laws may have prevented the clinic from 
intervening in the lives of children…” 

 Tabachnik, Joan i Alisa Klein. A Reasoned Approach:
Reshaping Sex Offender Policy to Prevent Child Sexual
Abuse. Beaverton, OR: Association for the Treatment of
Sexual Abusers, 2011. Imprès. Pàg. 33.

20 “Circles of Support and Accountability”
 Contribució a la Viquipèdia. “Circles of Support and 

Accountability.” Viquipèdia, l’enciclopèdia lliure. Web. 
en.wikipedia.org/wiki/Circles_of_Support_and_Accountability. 
Visitada el 19 d’octubre de 2016.
Anàleg a Catalunya: http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/

21 “CoSAs currently exist in several countries, as well 
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 Herman Brand, Briana. Correspondència personal.
29 d’agost de 2016.

reinsercio_i_serveis_penitenciaris/cercles/.



64 A C A B A R  A M B  L ’ A B Ú S  S E X U A L  I N F A N T I L :  U N  M A N U A L  D E  J U S T Í C I A  T R A N S F O R M A T I V A

ALTRES LECTURES  
I RECURSOS

RECURSOS SELECCIONATS PER PARES,
EDUCADORS I TREBALLADORS JUVENILS

Girls Do What They Have to Do to Survive. The Young Women’s Empowerment Project 
(YWEP). http://ywepchicago.files.wordpress.com/2011/06/girls-do-what-they-have-to-do-to-survive-
a-study-of-resilience-and-resistance.pdf 

Helping Teens Stop Violence, Build Community and Stand for Justice. Allan Creighton i
Paul Kivel. Hunter House Publishers, 2011. 

InterGalactic Conspiracy of Childcare Collectives: atenció als nens per una justícia social i
ambiental. http://intergalactic-childcare.weebly.com

The KidPower Book for Caring Adults: Personal Safety, Self-Protection, Confidence and 
Advocacy for Young People. Irene Van der Zande. KidPower Press, 2012.

Parenting from the Inside Out: How a Deeper Self-Understanding Can Help You Raise 
Children Who Thrive. Daniel Siegel i Mary Hartzell. TarcherPerigee, 2013.

School of Unity and Liberation: formació i manuals per una educació política dels joves.
www.schoolofunityandliberation.org

Trauma-Proofing Your Kids: A Parents’ Guide for Instilling Confidence, Joy and Resilience.  
Peter Levine i Maggie Klein. North Atlantic Books, 2008.
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RECURSOS SELECCIONATS SOBRE LA PREVENCIÓ 
i la reacció a L´Abús sexual infantil

As If They Were Human: A Different Take on Perpetrator Accountability. Tod Augusta-Scott. 
http://azinelibrary.org/other/augusta-scott_comp_zine-_imposed.pdf

Bay Area Transformative Justice Collective: construcció de responstes de
Justícia Transformativa a l’abús sexual infantil. https://batjc.wordpress.com

generationFIVE: formació en Abús Sexual Infantil i Justícia Transformativa.
www.generationFIVE.org

Just Beginnings Collaborative: “una plataforma de construcció de moviment dissenyada per iniciar,
cultivar i fundar esforços estratègics per acabar amb l’abús sexual infantil.” justbeginnings.org 

Living Bridges Project: documentació de respostes a l’Abús Sexual Infantil. livingbridgesproject.com

National Sexual Violence Resource Center: recursos de prevenció de l’Abús Sexual Infantil. http://
www.nsvrc.org/projects/child-sexual-assault-prevention/preventing-child-sexual-abuse-resources

Secret Survivors: Using Theater to Break the Silence: eines, guia de debat i documental. 
www.pingchong.org/undesirable-elements/production-archive/secret-survivors/toolkit

 
Stop It Now! Recursos per adults preocupats pel comportament d’un nen, el d’un altre adult, 
el propi comportament, i eines per què les famílies previnguin i reaccionin a l’abús sexual infantil.
Vegeu-ne les guies de recursos per:

• La curació i el suport per infants i pares: www.stopitnow.org/ohc-content/healing-
and-support-for-children-and-parents 

• Recursos i suport per supervivents adults d’ASI: www.stopitnow.org/ohc-content/adult-
survivor-resources-and-support 

• Recursos per adults en risc: www.stopitnow.org/ohc-content/treatment-for-adults-at-risk-to-
abuse-and-who-have-abused  
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RECURSOS SELECCIONATS PER A LA CURACIÓ 
DE L´ABÚS SEXUAL INFANTIL

El coraje de sanar: guía para las mujeres supervivientes de abusos sexuales en la infancia. Ellen Bass
i Laura Davis. Urano, 1995.

Somàtica generativa: professionals en somàtica i trauma i cursos per a organitzadors de justícia
ambiental, constructors de moviment i terapeutes. www.generativesomatics.org

Healing Sex: A Mind-Body Approach to Healing Sexual Trauma. Staci Haines. Cleiss Press,
2007.

No! The Rape Documentary Study Guide. Creat per Salamishah Tillet, Ph. D. i Rachel Afi 
Quinn, Ph.D., amb la direcció creativa i editorial d’Aisha Shahidah Simmons, productora,
redactora i directora de NO! The Rape Documentary. http://notherapedocumentary.org/no-study-guide

No Secrets, No Lies: How Black families can heal from Sexual Abuse. Robin Stone, Harmony, 
2005.

Victims No Longer: The Classic Guide for Men Recovering from Sexual Child Abuse. Mike Lew,
Harper Perennial, 2004.

RECURSOS SELECCIONATS SOBRE JUSTÍCIA TRANSFORMATIVA 
I REACCIONS A LA VIOLÈNCIA BASADES EN LA COMUNITAT

Challenging Male Supremacy Project: recursos per homes que treballen per acabar amb la
violència i l’opressió basades en el gènere. http://challengingmalesupremacy.org

Community Accountability Working Document. INCITE! Women of Color Against Violence.
http://www.incite-national.org/page/community-accountability-working-document 

Creative Interventions: recursos per gent corrent per acabar amb la violència. 
www.creative-interventions.org

Just Practice Collaborative: formació en Justícia Transformativa i responsabilitat comunitària.
www.shirahassan.com/just-practice-collaborative
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Know Justice, Know Peace workshop. Youth Justice Coalition. https://www.slideshare.net/ 
KimZilla/yjc-know-justice-know-peace-part-1

Blog Prison Culture. Mariame Kaba. Inclou una llista de recursos sobre justícia transformativa
i responsabilització comunitària. http://www.usprisonculture.com/blog/transformative-justice

The Revolution Starts at Home. Editat per Ching-In Chen, Jai Dulani i Leah Lakshmi
Piepzna-Samarasinha. South End Press, 2011.

Blog Transforming Harm: documentació pública d’un procés de responsabilització comunitària. 
http://transformharm.tumblr.com

Vision Change Win: formació en justícia transformativa i desenvolupament de programes. 
www.visionchangewin.com



treballant per interrompre l’impacte intergeneracional de l’abús sexual infantil

unint la justícia individual i l’alliberament col·lectiu

www.generationfive.org
info@generationFIVE.org


