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Cea mai cuprinzătoare 
și cu autoritate referință pentru:

✦  a face față plânsului și colicilor;

✦  cum și de ce să alegeți alimentele pentru sugarul 
sau copilul dumneavoastră;

✦  cum să faceţi baie bebelușului;

✦  ce trebuie să faceți în cazul unor probleme precum 
sugerea degetului mare sau rosul unghiilor;

✦  siguranţa în practicarea sportului;

✦  pericole obișnuite în gospodărie de care trebuie 
să fiţi conștient;

✦  ce să includeți în trusa de prim ajutor de acasă;

✦  cum să rezolvaţi problemele la școală.
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MULȚUMIRI

Această carte pe care o citiți acum a fost publicată pentru prima dată 
acum mai bine de 70 de ani. Atunci când a apărut în anul 1946, The 
Common Sense Guide to Baby and Child Care de dr. Benjamin Spock a 
revoluționat educaţia și a schimbat viețile unei întregi generații. Copiii 
acelei generații sunt bunicii și străbunicii celei de azi. Poate sunt chiar 
părinții dumneavoastră. Așa că, într-un fel, s-ar putea să fiți unul din-
tre „copiii lui Spock“. Eu știu cu siguranță că sunt. 

Sfaturile călduroase și înțelepte date de dr. Spock încă se pot aplica 
și în zilele noastre. Acest lucru se datorează faptului că lucrarea s-a 
schimbat odată cu timpurile. Atunci când Gloria Steinem, feminista 
inovatoare, i-a spus lui Spock că era sexist, el a ascultat și s-a schimbat. 
Mai târziu, dr. Spock a adoptat o dietă vegetariană și a trăit până la vâr-
sta de 94 de ani. 

Înainte de a muri, dr. Spock a lucrat la cea de-a șaptea ediție a 
Îngrijirii sugarului și a copilului cu un medic pediatru de valoare, Steven 
Parker, care a fost și unul dintre cei mai influenți profesori ai mei. Așa 
că atunci când am revizuit această carte pentru edițiile a opta și a noua, 
aveam o datorie imensă atât față de dr. Spock, cât și față de dr. Parker. 
Marty Stein, care a lucrat și la cea de-a șaptea ediție, a fost un lider în 
pediatria comportamentală și de dezvoltare timp de ani de zile și m-am 
bazat pe cunoștințele și scrierile lui de-a lungul carierei mele.

Pentru această a zecea ediție, am cerut ajutorul unei echipe de 
experți, printre care Nazha Abughali, Kim Burkhart, Jessica Chupnick, 
Abdulla Ghori, Reema Gulati, James Kozik, Jackie Miller, Gloria 
Needlman, Mary O’Connor, Nancy Roizen, Susan Santos, Lenore 
Skenazy, Terry Stancin, Marty Stein și Martha Wright. Ei, împreună 
cu mulți alți prieteni și colegi, au îmbogățit foarte mult această ediție, 
deși, desigur, responsabilitatea pentru produsul finit și pentru orice 
erori pe care le conține îmi aparţine.

Mary Morgan, care a fost căsătorită cu dr. Spock timp de 25 de ani, 
a reprezentat o sursă imensă de îndrumări și susţinere. Scrierea unei 
cărți, asemeni creșterii unui copil, este un act de credință. Mulțumesc 
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Mary, pentru că ai avut încredere în mine. Mulțumiri și lui Daniel 
Strone, Katie Robinson și Nicole Robson de la Trident Media Group, 
lui Marla Daniels, Polly Watson și Sarah Wright, editorii noștri de la 
Simon and Schuster, lui Alicia Brancato, Lisa Litwack și Davina Mock-
Maniscalco pentru producție și design, și lui Grace Needlman pentru 
ilustrații.

În final, mulțumesc familiei mele: lui Grace, pentru că m-a învățat 
să privesc spre viitor, și lui Carol, pentru bunul simț și dragostea ei. 
Fără voi nu aș fi fost în stare să încep, ca să nu zic să și termin, un pro-
iect de anvergura acestei cărți.



 ix

Cel mai nou și complet actualizat ghid al dr. Spock pentru îngriji-
rea bebelușilor și a copiilor le reamintește părinților să aibă încredere în 
ei înșiși și în copiii lor. Alături de informații mereu utile despre somn, 
hrănire și scutece, această a zecea ediție îi ajută pe părinți să se ocupe de 
unele dintre cele mai presante probleme ale zilelor noastre:

✦  îngrijirea copiilor într-o eră a informațiilor explozive și a anxi-
etății tot mai mari;

✦  promovarea succesului fără a suprasolicita competiția;

✦  mass-media electronică și obsesia pentru jocurile electronice;

✦  nutriție: cum să preveniți obezitatea și alte boli cronice;

✦  diversitatea în culturi, familii, convingeri ale părinților și sexu-
alitate;

✦  cele mai noi informaţii despre copiii cu nevoi speciale de sănă-
tate și dezvoltare;

✦  probleme frecvente: ADHD, tulburări din spectrul autist, anxi-
etate, depresie și altele.
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PREFAȚĂ
despre ediția a X-a a cărții 

Dr. Spock Îngrijirea sugarului și a copilului

Prima ediție a cărții Îngrijirea sugarului și a copilului a apărut cu o 
explozie, explozia natalității de după război, un moment al schimbă-
rii rapide și al îmbrățișării optimismului. Acum, mai bine de 70 de ani 
mai târziu, optimismul pare a fi înlocuit de anxietate. Lumea este cert 
mai sigură, însă pare a fi mai periculoasă. Ne plimbăm cu informație 
nelimitată în buzunarele noastre, însă asta doar face mai dificil să ne 
dăm seama pe cine ar trebui să credem. Oriunde privim, apar noi idei; 
dar care dintre acestea sunt cu adevărat mai bune și care sunt capricii 
sau chiar mai rele?

Îngrijirea sugarului și a copilului este acum un clasic. Însă dr. 
Spock, care a candidat la prezidențiale împotrivindu-se Războiului din 
Vietnam, a fost un radical în filozofia sa parentală. „Dacă nu folosești 
nuiaua, alinți copilul“ a fost (și încă este) o credință testată de timp pe 
care dr. Spock a respins-o cu notorietate. În locul acesteia, el a susținut 
faptul că micuții sunt oameni care doresc să învețe, să socializeze și, în 
final, să devină adulți fericiți și puternici, oameni care se vor comporta 
respectuos dacă ei sunt respectați la rândul lor. Respectul față de copii 
începe prin a-i cunoaște, apreciind obstacolele pe care le întâlnesc în 
procesul de creștere și eforturile remarcabile pe care le depun pentru a 
rezolva sarcinile. Această carte încearcă să fie respectuoasă în acest sens, 
atât față de copii, cât și față de părinții lor, să înglobeze atât ce este nou, 
cât și ce este adevărat.

Îngrijirea sugarului și a copilului nu este o carte despre reguli. Este 
mai mult un ghid de călătorie, subliniind atracțiile majore, precum și 
unele popasuri mai puțin evidente. Vă poate ajuta să alegeți o cale (alăp-
tat sau formulă) sau să treceți peste un obstacol (colică sau constipație); 
vă oferă o imagine a terenului în unele zone mai interzise (ADHD, 
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PREFAȚĂxxiv

autism). Dr. Spock și-a pus încrederea în faptul că părinții își vor pre-
săra drumul cu iubire și bun-simț, precum și puțin ajutor specializat. 
Dacă informația din această carte vă ajută să fiți părinți cu puțin mai 
multă încredere, ea își va fi făcut treaba.

Câteva cuvinte despre limbaj. Există multe locuri în această carte în 
care vă sugerez să discutați cu doctorul copilului dumneavoastră. Prin 
„doctor“ nu mă refer doar la pediatru și medicul de familie, dar și la 
asistentele medicale care, la un moment dat sau altul, îngrijesc copilul; 
„medic“ este doar mai rapid de citit. Atunci când vorbesc despre copii, 
folosesc „el“ sau „ea“ aleator, cu excepția cazurilor care se aplică doar 
pentru unii (îngrijirea penisului, de exemplu). Știu că diferențierea 
binară a genului nu exprimă întreaga varietate a naturii umane, însă nu 
am găsit o cale de a reflecta înțelegerea în limbaj care să nu sune teri-
bil de jenant.

În aceeași idee, când mă refer la „părinți“, ceea ce vreau să spun se 
aplică pentru mame, tați, părinți vitregi, bunici și alte persoane în acest 
rol. Nu fac distincție între părinții adoptivi și părinții biologici. Părinții 
sunt persoanele care preiau întreaga responsabilitate de a iubi și crește 
copii.

Dacă folosesc termenul „mamă“ și „ea“, în cele mai multe ocazii, o 
fac deoarece necesită mai puține cuvinte decât „mamă și/sau tată“, iar 
interschimbarea poate genera confuzie. „Tați“ se referă la partenerii de 
sex masculin (adesea soți), dar, de asemenea, în unele locuri, la parte-
nerii de sex feminin din familiile unde există două mame. De exemplu, 
în secțiunea pentru alăptat, „mama“ este cea ai cărei sâni produc lapte; 
„tatăl“ se referă la celălalt părinte, bărbat sau femeie!

Este haotic. Nu mă simt confortabil cu a denumi pe toată lumea 
„părinți“ sau „parteneri“. Chiar și atunci, cuvintele nu vor reflecta 
diversitatea și complexitatea relațiilor familiale. Așa că trebuie să am 
încredere în dumneavoastră, cititorii mei, să treceți peste aceste confu-
zii pentru a ajunge la mesajul intenționat.
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ȘI ÎN COPILUL DUMNEAVOASTRĂ

AVEȚI ÎNCREDERE ÎN DUMNEAVOASTRĂ

Știți mai mult decât credeți că știți. Familia dumneavoastră este în 
creștere și în schimbare. Vreți să fiți cel mai bun părinte, dar nu întot-
deauna este foarte clar ce înseamnă „cel mai bun“. Există atât de multă 
informație încât este greu să știi de cine să asculți. Toată lumea are 
o opinie. Ceea ce avea sens cu o generație înainte poate să nu mai 
funcționeze astăzi.

Nu luați foarte în serios tot ceea ce spun prietenii și familia. Nu fiți 
foarte uimiți de ceea ce spun experții. Aveți încredere în propriul dum-
neavoastră bun-simț. Creșterea copilului nu va fi o sarcină complicată 
dacă o luați ușor și vă bazați pe propriile instincte. Dragostea naturală 
pe care părinții o au pentru copiii lor este de sute de ori mai importantă 
decât cunoașterea precisă a tehnicii de schimbare a scutecului sau decât 
cunoașterea momentului când trebuie introduse alimentele solide. De 
fiecare dată când vă luați în brațe copilul, îl schimbați, îi zâmbiți, acesta 
va simți că vă aparține și că și dumneavoastră îi aparțineți.

Mulți oameni au studiat diverse metode de creștere a copiilor și au 
ajuns la concluzia că ceea ce mămicile și tăticii buni simt în mod natu-
ral că trebuie să facă pentru copiii lor este, de cele mai multe ori, cel 
mai bine. Toți părinții își cresc copiii mai bine atunci când se simt con-
fortabil și au încredere în ei înșiși. Este mai bine să fiți relaxați și să 
faceți câteva greșeli, decât să încercați din greu să fiți perfecți.

Este important să răspundeți la plânsul copilului. Dar dacă nu 
răspundeți întotdeauna imediat când copilul dumneavoastră plânge, 
acesta va avea ocazia să învețe să se controleze. Atunci când vă pierdeți 
răbdarea față de copilașul dumneavoastră – și la un moment dat acest 
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lucru i se întâmplă fiecărui părinte –, acesta va învăța că și dumnea-
voastră aveți sentimente și va avea șansa să observe cum vă redobândiți 
controlul.

Copiii au o pornire instinctivă pentru a explora, a experimenta, 
a învăța, a construi relații cu alți oameni. O mare parte din a fi un 
bun părinte constă în a-i permite copilului să-și urmeze, pur și simplu, 
aceste instincte puternice. Ei fac greșeli și suferă eșecuri, iar apoi con-
tinuă să crească. Așa că aveți încredere în dumneavoastră și amintiți-vă 
să aveți încredere și în copilul dumneavoastră.

Cum învățați să fiți părinte. Cărțile și articolele pot fi de ajutor, însă 
noi învățăm cel mai mult despre creșterea copilului din modul în care 
am fost crescuți noi înșine. Dacă un copil este crescut într-o manieră 
lejeră, probabil că își va trata la fel copiii; în mod asemănător, un copil 
care este crescut de părinți după reguli stricte este foarte probabil să 
devină, la rândul lui, un părinte relativ strict. Cu toții sfârșim prin a fi 
într-o oarecare măsură asemănători părinților noștri, în special în ceea 
ce privește modul în care ne creștem copii. Va veni, cel mai probabil, și 
momentul în care veți vorbi cu copilul dumneavoastră și veți auzi vocea 
mamei sau a tatălui dumneavoastră ieșind de pe propriile dumneavoas-
tră buze cu aproape același ton și poate chiar cu aceleași cuvinte.

Vă puteți gândi la modul în care părinții dumneavoastră v-au cres-
cut. Care dintre acțiunile lor vi se par acum pozitive și constructive? De 
asemenea, puteți lua în considerare acțiunile lor pe care cu siguranță 
nu doriți să le repetați. Gândiți-vă la lucrurile care v-au făcut persoana 
care sunteți astăzi și la ce tip de părinte ați dori să deveniți. Numai acest 
tip de introspecție vă va ajuta să înțelegeți cum stau lucrurile și să aveți 
încredere în propriile dumneavoastră instincte.

De asemenea, veți descoperi că veți învăța cum să fiți părinte, 
experiența acumulându-se pe măsură ce vă îngrijiți copilul. Veți 
dobândi încredere și dragoste atunci când veți descoperi că vă puteți 
hrăni, schimba, îmbăia copilul foarte bine și că acesta răspunde la tot 
ceea ce faceți. Aceste calități vor deveni fundația unei relații solide și 
pline de încredere cu copilul dumneavoastră. Totuși, nu vă așteptați să 
vă simțiți astfel chiar de la început.

Ca părinți, ne așteptăm să ne influențăm copii. Însă puteți fi surprinși 
să descoperiți că este un drum cu două sensuri, că a fi părinte reprezintă 
cel mai important pas pe care o persoană îl face către maturitate.
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CARE SUNT SCOPURILE DUMNEAVOASTRĂ 
ATUNCI CÂND VĂ CREȘTEȚI COPILUL?

Gândiți-vă la scopuri. Ce fel de adulți dorim să devină copiii noștri? 
Oare rezultatele bune la școală sunt cele mai importante? Este oare mai 
importantă abilitatea acestora de a construi și menține relații interu-
mane bune? Dorim ca ei să fie indivizi competitivi și să fie învingători 
sau dorim să învețe să coopereze cu cei din jur și, uneori, să renunțe la 
propriile dorințe pentru binele altora? Dorim să urmeze regulile sau să 
fie persoane care gândesc critic?

Unii părinți sunt complet ocupați cu problemele dificile de zi cu zi 
încât nu mai au o vedere de ansamblu a scopului final al acestei impor-
tante activități care este îngrijirea copiilor. Opriți-vă un moment, din 
când în când, pentru a privi imaginea de ansamblu. Sper că prin faptul 
că vă creșteți copiii veți reuși să înțelegeți ceea ce este important pentru 
dumneavoastră în viață.

ȘI PĂRINȚII SUNT OAMENI

Părinții au și ei nevoi. Cărțile despre îngrijirea copiilor  – inclu-
siv aceasta – accentuează atât de mult nevoile copiilor de dragoste, 
înțelegere, răbdare, îngrijire, fermitate, protecție, camaraderie – încât, 
uneori, părinții se simt epuizați din punct de vedere fizic și emoțional 
numai citind lucrurile care se așteaptă din partea lor. Ei capătă impresia 
că nu ar trebui să mai aibă nevoi sau viață personală, precum și nicio altă 
ocupație în afară de creșterea copiilor; din cauza acestor impresii ei nu se 
pot abține să simtă faptul că orice carte care se referă la creșterea copiilor 
îi va critica atunci când lucrurile vor lua o turnură nedorită.

Pentru a fi cu adevărat corecți, această carte ar trebui să aibă un 
număr egal de pagini cu nevoile părinților, frustrările acestora (atât la 
domiciliu, cât și în afara acestuia), despre cât de obosiți pot fi și des-
pre nevoia lor de a auzi (măcar din când în când) că fac o treabă bună. 
Îngrijirea copiilor presupune o cantitate enormă de muncă grea: pre-
gătirea unei alimentații corespunzătoare, spălarea hainelor, schimbatul 
scutecelor, curățarea murdăriei, întreruperea conflictelor și a plânsu-
lui, ascultarea poveștilor care uneori sunt dificil de înțeles, participa-
rea la jocuri și lectura cărților care nu sunt foarte interesante pentru un 
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adult, răbdarea infinită necesară la grădina zoologică și la muzee, ajuto-
rul acordat pentru tema pentru acasă, distragerea de la treburile casei de 
către copiii care sunt dornici să vă ajute, mersul la ședințele cu părinții 
în serile în care sunteți obosiți și așa mai departe.

Realitatea este că îngrijirea copiilor este o sarcină de lungă durată, 
dificilă, ale cărei recompense nu sunt evidente imediat, munca depusă 
este de multe ori subevaluată, iar părinții sunt la fel de umani și aproape 
la fel de vulnerabili ca și copiii lor.

Bineînțeles, părinții nu au copii pentru că vor să fie martiri, ci pen-
tru că îi iubesc și doresc să îi crească. Îngrijirea propriilor copii, fap-
tul că îi văd crescând, dezvoltându-se și devenind adulți destoinici le 
oferă celor mai mulți părinți – în ciuda muncii grele pe care o depun – 
cea mai mare satisfacție a vieții. Este un act de creație, plin de fecundi-
tate la toate nivelurile. Mândria pe care o resimțiți în urma realizărilor 
obișnuite de obicei pălește în fața acestor sentimente.

Sacrificiul de sine inutil și preocupările excesive. Mulți oameni 
conștiincioși, atunci când au de-a face cu noua responsabilitate repre-
zentată de faptul că sunt părinți, se simt ca și cum ar trebui să renunțe 
la întreaga lor libertate și la toate plăcerile lor anterioare nu din rațiuni 
practice, ci, pur și simplu, din principiu. Alții devin obsedați de fap-
tul că sunt părinți, uitându-și toate celelalte interese personale. Chiar 
dacă uneori se furișează pentru a se distra, ei se simt prea vinovați pen-
tru a se bucura din plin de activitățile pe care le desfășoară. Ajung să își 
plictisească prietenii și să se plictisească între ei. Pe termen lung, sunt 
afectați de situația creată și nu se pot abține ca la un nivel inconștient 
să reproșeze acest lucru propriilor lor copii.
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Preocuparea completă față de un copil este normală pentru mulți 
părinți, însă, după o vreme – de obicei între două și patru luni –, aria 
preocupărilor trebuie să se lărgească din nou. În particular, fiți atenți 
la păstrarea unei relații pline de iubire cu partenerul de viață. Petreceți 
momente de calitate cu soțul, soția sau cu alte persoane importante. 
Amintiți-vă să vă priviți reciproc, să vă zâmbiți și să vă exprimați dra-
gostea. Faceți un efort pentru a avea suficientă intimitate și energie și a 
vă continua activitatea sexuală. Țineți minte că o relație plină de iubire 
între părinți este cea mai bună modalitate pentru copii să învețe cum 
să fie intimi cu o altă persoană, aceasta fiind o lecție pe care copilul 
dumneavoastră o va folosi atunci când va ajunge adult și va avea pro-
priile sale relații. Așadar, unul dintre cele mai bune lucruri pe care le 
puteți face pentru copilul dumneavoastră și bineînțeles și pentru dum-
neavoastră înșivă este să îl lăsați să vă îmbogățească și nu să vă inhibe 
relația cu partenerul de viață.

INSTINCT ȘI EDUCAȚIE

Cât de mult control aveți? Toată această discuție despre creșterea 
copilului și alegeri vă poate da impresia că modul în care va evolua 
copilul dumneavoastră depinde în totalitate de acțiunile pe care le 
întreprindeți: Dacă faceți o treabă bună, veți avea un copil bun. Când 
copilul dumneavoastră învață să vorbească ceva mai târziu decât alți 
copii sau dacă are un temperament mai agresiv, bineînțeles că veți con-
sidera că este vina dumneavoastră.

Adevărul este că unii copii se nasc cu temperamente care fac ca ei 
să fie mai dificil de îngrijit, mai fricoși, mai neglijenți, cu o percepție 
mai intensă a lucrurilor sau reprezentând o provocare mai mare pentru 
părinții lor din alte puncte de vedere. Dacă sunteți norocoși, probabil 
că veți avea un copil cu un temperament care se va potrivi foarte bine 
cu temperamentul dumneavoastră. Dacă nu sunteți atât de norocoși, ar 
putea fi necesar să învățați metode speciale care să vă ajute să vă creșteți 
copilul. De exemplu, poate fi necesar să învățați cum să liniștiți un 
copil care are colici sau cum să ajutați un copil excesiv de prudent să 
înceapă să-și asume riscuri minore.

Totuși, metodele speciale nu sunt suficiente. În primul rând, va tre-
bui să acceptați faptul că are personalitatea sa. Copiii au nevoie să se 
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simtă acceptați. Doar după ce obțineți acest lucru veți putea colabora 
eficient cu ei pentru a trece de perioadele dificile cât mai eficient.

Acceptând copilul pe care îl aveți. Un cuplu blând poate fi ideal pen-
tru a crește un băiat cu o fire sensibilă, însă este foarte probabil să nu fie 
nici pe departe pregătit pentru a crește un copil energic, hotărât. Un alt 
cuplu ar putea să crească cu ușurință și bucurie o fată curajoasă, însă, 
în același timp, ar putea fi foarte dezamăgiți dacă aceasta ar fi liniștită 
și prudentă.

Fiind oameni, părinții nu se pot abține să se simtă dezamăgiți când 
copilul lor nu se aseamănă cu copilul visurilor lor. Mai mult, pe măsură 
ce copiii cresc, ei le-ar putea reaminti în mod conștient sau inconștient de 
un frate, soră, tată sau mamă care le-au făcut viața dificilă la un moment 
dat. Un tată poate fi deranjat în mod excesiv de timiditatea fiului său, 
fără a face vreodată legătura între aceasta și faptul că el însuși a avut 
dificultăți foarte mari în a-și depăși timiditatea atunci când a fost copil.

Ceea ce contează este cât de bine așteptările și aspirațiile dumnea-
voastră referitoare la copiii pe care-i veți avea se potrivesc cu talentele 
și temperamentele înnăscute ale acestora. Dacă potrivirea nu vine ușor 
(și nu există o regulă cum că ar trebui!), atunci depinde de dumnea-
voastră să vă adaptați. Nu puteți schimba natura copilului, însă puteți 
schimba felul în care răspundeți la aceasta. Dacă, de exemplu, sunteți 
dezamăgit în mod constant de faptul că fiul dumneavoastră nu este un 
geniu în matematică sau nu are o coordonare excelentă și veți petrece 
mult încercând să-l faceți ceea ce nu este, atunci veți suferi amândoi 
fără rost. Dacă, pe de altă parte, vă acceptați copilul așa cum este în rea-
litate, viața voastră împreună se va dovedi mult mai lină și mai fericită. 
Mai important, copilul va crește acceptându-se pe sine.

FAMILII DIFERITE, PROVOCĂRI DIFERITE

Nu există un singur mod corect de a crește copii. Multe abor-
dări diferite pot funcționa și nu există un singur tip perfect de fami-
lie. Copiii pot prospera cu o mămică și un tătic, doar cu unul dintre 
părinți, cu două mame sau doi tătici, cu bunici sau părinți adoptivi sau 
făcând parte dintr-o familie mare. În majoritatea timpului, în această 
carte, folosesc cuvintele „mamă“ și „tată“ pentru a economisi cuvinte.
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Familiile care nu se potrivesc profilului standard de „mămică și 
tătic“ trebuie adeseori să facă față unor provocări speciale. De exem-
plu, în familiile cu părinți homosexuali, poate fi necesară o planificare 
conștientă pentru asigurarea șansei copiilor de a dezvolta relații apro-
piate cu adulții de ambele sexe. În familiile cu copii adoptați care pro-
vin din alte țări, părinții trebuie să facă eforturi speciale pentru a învăța 
despre cultura țării de origine a copilului (acesta, la un moment dat, va 
vrea, cel mai probabil, să știe). Când părinții au religii diferite, ei tre-
buie să realizeze modul în care copilul poate crește cu sentimentul că 
aparține unei comunități și unor tradiții. Copiii ai căror părinți provin 
din diferite părți ale lumii trebuie să învețe să își accepte originea. A fi 
un părinte bun înseamnă a plănui pentru a satisface nevoile copiilor; 
acest lucru este adevărat pentru toate familiile.

Mobilitatea globală. Unii părinți trăiesc departe de locul unde s-au 
născut și au crescut. Este stresant să pleci lăsând în urmă tot ceea ce îți 
este familiar – limbă, familie, cultură, pământul natal –, în special când 
trebuie să-ți crești copilul într-o țară nouă. Toate regulile sunt diferite. 
Valorile care au persistat timp de generații acum par a fi inadecvate. 
Ceea ce acasă păreau a fi acțiuni normale ale unui părinte, aici pot fi 
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considerate abuz față de copii. Nu este de mirare că părinții care sunt 
nou-veniți într-o țară se simt de multe ori nesiguri pe sine, îngrijorați 
sau chiar furioși.

Cheia succesului este flexibilitatea, abilitatea de a menține valorile 
culturale, reușind, în același timp, să se integreze în societate. Pentru a 
avea succes, copiii pot fi nevoiți să învețe acasă și la școală să vorbească 
mai multe limbi, învățând astfel să facă mai ușor tranziția între două 
seturi de reguli sociale. Părinții trebuie să descopere metode pentru a-și 
sprijini copiii atunci când aceștia sunt nevoiți să-și schimbe în mod 
repetat mediul în care trăiesc. Ei își ajută copiii să înțeleagă tradiția, 
dar și ceea ce este nou în același timp. Aceleași presiuni se abat asupra 
tuturor familiilor, nu doar asupra celor imigrante, deoarece lumea în 
care cresc copiii acum este diferită de lumea de acum câteva generații.

Provocări speciale. Copiii cu probleme de sănătate sau nevoi de dez-
voltare speciale își solicită, în mod special, părinții. Toate drumurile 
la medic pentru testări, zilele și nopțile petrecute în spital, lucruri pe 
care ați dori să le faceți cu copilul dumneavoastră, dar nu puteți, pot fi 
copleșitoare. Însă părinții se ridică la nivelul așteptărilor cumva, găsind 
bucuria în momentele și evenimentele pe care alții le trec cu vederea.

Trecutul poate fi și el un obstacol. Violența și frica pot lăsa răni 
adânci. Dacă ați avut perioade grele în copilărie, dacă părinții dum-
neavoastră au fost violenți sau au trebuit să se lupte cu probleme 
emoționale sau dependențe, atunci este ușor, ca părinte, să urmați 
același drum. Este greu să luați decizia de a face lucrurile diferit.

Puteți face această alegere. Părinții din toate tipurile de medii, care 
se confruntă cu tot felul de provocări, găsesc înțelepciunea și curajul 
de a da copiilor lor ceea ce au nevoie. La rândul lor, copiii vor returna 
toate acele calități lumii întregi.



FAMILII DIFERITE, PROVOCĂRI DIFERITE 9

SECȚIUNEA I

Copilul dumneavoastră, 
an după an


