Recomandarea Comisiei Europene “Investiţia în copii: ieşirea din ciclul defavorizării”
Punctul de vedere al Organizaţiei Salvaţi Copiii
Bucureşti, 20 februarie 2013. Organizaţia Salvaţi Copiii salută recomandarea “Investiţia în copii:
ieşirea din ciclul defavorizării”, transmisă astăzi de Comisia Europeană, şi vine să atragă încă o dată
atenţia că sărăcia influenţează dramatic drepturile celor mici.
Recomandarea Comisiei Europene privind copiii care trăiesc în sărăcie constituie o contribuţie majoră
la combaterea acestui fenomen. Organizaţia Salvaţi Copiii apreciază abordarea directă și
angajamentul Comisiei pentru utilizarea la maximum a instrumentelor Uniunii Europene, precum
Strategia Europa 2020 şi mecanismele de finanţare. Investiţiile în dezvoltare, în abilităţile cognitive şi
de relaţionare constituie un pilon esenţial pentru creşterea copiilor.
De altfel, peste tot în Europa, Organizaţia Salvaţi Copiii trage numeroase semnale de alarmă pentru a
arăta cum sărăcia închide porţile către educaţie, cum se restricționează accesul la serviciile de
sănătate, la o alimentaţie corectă, la un mediu familial adecvat, la mijloace pentru un trai decent.
Tragem semnale de alarmă atunci când copiii sunt discriminaţi şi excluşi din viaţa comunităţii din
cauza statutului lor social, inclusiv prin limitarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber, prin
limitarea accesului la activităţi culturale şi sportive.
Fondurile structurale pot juca un rol important în suplimentarea eforturilor statelor membre pentru
copiii care trăiesc în sărăcie. Organizaţia Salvaţi Copiii sprijină puternic propunerea de a aloca resurse
din Fondul Social pentru incluziunea socială şi combaterea sărăciei. Societatea civilă, organizaţiile
neguvernamentale sunt actori importanţi în combaterea sărăciei copiilor. În acest context, apreciem
drept valoros angajamentul de a implica părţile interesate relevante în programare şi accesul la
fonduri.
Iniţiativele bugetare constituie însă doar o piesă a întregului puzzle pentru combaterea sărăciei
copiilor. Comisia pune acum accentul nu doar pe accesul la resurse adecvate, ci şi la servicii de
calitate.
Din această perspectivă, accesul neîngrădit la un sistem de educaţie gratuit şi performant, care
include vizite de studiu, excursii şcolare etc. constituie pilonul central în asigurarea egalităţii de
şanse şi în destrămarea acestui ciclu al sărăciei. Şcolile ar trebui să asigure astfel un spaţiu lipsit de
discriminare, să fie un “spaţiu al siguranţei”.
“Potrivit Comisiei Europene, în marea majoritate a țărilor din Uniunea Europeană, copiii sunt mai
expuși riscului sărăciei sau excluderii sociale în raport cu populaţia ca întreg. Copiii care cresc în
sărăcie sau care sunt excluşi social au şanse mai puţine să obţină succesul la școală și să-şi dezvolte
mai târziu întregul potențial. Cheia este în prevenire şi în fracturarea acestei transmiteri a
defavorizării de la o generație la asta. Sărăcia este un lanţ care trebuie şi poate fi rupt prin educaţie,
prin participare socială activă, prin informare”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv
Salvaţi Copiii România.
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Salvaţi Copiii crede cu tărie că exercitarea dreptului copiilor la participare (conform articolului 12 din
Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului) este un pilon de forţă în combaterea
sărăciei şi a excluderii sociale. Copiii sunt experţi ai propriilor vieţi, pot oferi perspective importante şi
o expertiză pe care adulţii ar putea să nu o identifice sau să nu o plaseze printre priorităţi. Copiii se
dovedesc în mod constant actori importanţi, generatori de schimbare pozitivă pentru ei înşişi, pentru
colegii lor şi pentru comunităţi în general.
Recomandarea “Investiţia în copii: ieşirea din ciclul defavorizării” constituie un stimulent important
pentru acțiuni concrete și robuste la nivelul statelor Uniunii Europene. În implementarea
recomandărilor Comisiei, statele membre trebuie să caute soluții universale, beneficiind și de
implicarea tuturor copiilor, inclusiv a celor mai vulnerabili și defavorizați, pentru a evita stigmatizarea
și excluderea.
Suntem pe deplin angajați să lucrăm în parteneriat cu statele membre și Comisia Europeană pentru a
sprijini punerea în aplicare a recomandării și a celorlalte obligaţii asumate anterior privind
combaterea sărăciei în rândul copiilor.
Membrii Organizației Salvați Copiii din România, Danemarca, Finlanda, Germania, Islanda, Italia,
Lituania, Olanda, Norvegia, Spania, Suedia și Elveția colaborează şi concep demersuri de creare,
reformare și implementare a politicilor publice. Totul pentru ca drepturile celor mici să poată fi
exercitate conform Convenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului.
Copiii săraci din România
În România, un copil din patru trăieşte într-o familie aflată sub pragul naţional al sărăciei, potrivit
raportului UNICEF "Măsurarea sărăciei în rândul copiilor în ţările dezvoltate", dat publicității anul
trecut.
În urma analizei efectuate în 35 de ţări ale UE şi OECD, ţara noastră s-a plasat pe primul loc în topul
sărăciei copiilor, fiind urmată de SUA, Letonia, Bulgaria şi Spania. Potrivit autorilor raportului, rata de
sărăcie în rândul copiilor este indicatorul cel mai important al unei societăţi, pentru că ilustrează cât
de bine sunt apărați cei mai vulnerabili cetățeni.
72,6% dintre copiii din România nu au două sau mai multe dintre produsele considerate de bază în
țările dezvoltate: trei mese pe zi, cărţi, bani pentru excursii cu şcoala sau două perechi de pantofi.

Despre Organizaţia Salvaţi Copiii
Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit,
care militează activ pentru drepturile şi protecţia copilului în România, din 1990, în acord cu
prevederile
Convenţiei
Naţiunilor
Unite
cu
privire
la
Drepturile
Copilului.
Programele organizaţiei sunt adresate tuturor copiilor, cu o atenţie deosebită către cei aflaţi în
situaţii dificile - copiii din comunităţile dezavantajate, copiii victime ale violenţei, exploatării prin
muncă, traficului sau neglijării, copiii refugiaţi etc. În cei 22 de ani de activitate, peste 760.000 de
copii au fost implicaţi în campaniile şi programele desfăşurate de organizaţie.
Salvaţi Copiii România este membru al Save the Children International, cea mai mare organizaţie
independentă din lume care promovează drepturile copilului. Cuprinde 30 de membri şi desfăşoară
programe în peste 120 de ţări.
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Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați
Mihaela Carpea: mihaela.carpea@salvaticopiii.ro
Coordonator Comunicare
Salvaţi Copiii România
Telefon: 0728 047 618
Adresa: Intr. Ștefan Furtună nr. 3, sector 1, 010899, Bucureşti, România
Web: www.salvaticopiii.ro
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