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Missing Children Europe a lansat o strategie ambitioasa de abordare a disparitiilor de
copii
Missing Children Europe a lansat, in data de 16 octombrie 2013, noua strategie ce evidentiaza
prioritatile pentru 2014-2017. Ca Federatie Europeana, cu 27 membri printre care si Salvati
Copiii Romania, aceasta este pregatita pentru a face fata celor mai mari provocari cu care se
confrunta mii de copii care dispar in Europa in fiecare an.
Potrivit unor estimari recente, in Europa, un copil este dat disparut la fiecare doua minute.
Mai mult de 90% dintre cazuri sunt reprezentate de fuga/diparitii voluntare. Alte categorii de
copii disparuti sunt cei rapiti de catre un parinte si copii migranti neacompaniati. “Nu putem
accepta ca unii copii trebuie sa paraseasca casa pentru a fi in siguranta sau faptul ca sunt
intreprinse prea putine demersuri atunci cand un copil este victima a conflictului dintre
parinti. Nu putem accepta nici faptul ca multi copii ajung in Europa si apoi dispar. Aceste trei
categorii de copii disparuti vor reprezenta prioritatile din noua noastra strategie” afirma Maud
de Boer-Buquicchio, noul presedinte al Federatiei Europene pentru Copilul Disparut, Exploatat
Sexual (Missing Children Europe).

Noua strategie a Federatiei va contribui la dezvoltarea de sisteme eficiente si integrate de
protectie a copilului pentru a preveni disparitia acestora, pentru a sprijini copiii disparuti si
familiile acestora si pentru a proteja copiii in fata oricarei forme de violenta, abuz sau
neglijare care ar putea conduce la disparitia acestora.
Acest lucru va fi realizat, in primul rand, prin accentul pe cresterea calitatii serviciilor oferite de catre
organizatiile membre ale federatiei care lucreaza cu copiii disparuti si cu familiile acestora.
Urmtoarea prioritate este promovarea si facilitarea cercetarilor cu privire la motivele pentru care
copiii dispar, ce se intampla atunci cand dispar si modul in care nevoile lor sunt abordate.
De asemenea, eforturile se vor concentra tot mai mult pe cresterea gradului de constientizare cu
privire la problemele si metodele de prevenire a disparitiilor de copii din partea tuturor celor implicati
in protectia copilului.
Missing Children Europe va continua sa influenteze politicile europene pentru a proteja si servi
interesului superior al copilului. Un ingredient esential al strategiei il constituie cooperarea si
coordonarea intre partenerii interntionali relevanti, atat guvernmentali ct si neguvernmentali, inclusiv
ICMEC (Centrul International pentru Copii Dispruti, Exploatati Sexual).
Prezentarea strategiei a constituit, de asemenea, momentul de desemnare a noului presedinte al
Missing Children Europe, doamna de Boer-Buquicchio, care si-a incheiat mandatul in calitate de
Secretar General Adjunct al Consiliului Europei.

Presedintele anterior al Missing Children Europe, Sir Francis Jacobs, a jucat un rol esential in
protectia copiilor, de-a lungul celor 6 ani de presedintie. Sub conducerea sa, au fost lansate hotlineurile 116000 si Coalitia financiara europeana impotriva exploatarii sexuale comerciale online a
copiilor. Linia telefonica de urgenta pentru copii disparuti a fost primul numar de servicii sociale din
istoria Europei rezervat pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. Linia telefonica este
activa, in prezent, in 25 state membre ale UE.
Missing Children Europe este Federatia Europeana pentru Copii Disparuti si Exploatati Sexual, care
reprezinta 27 de organizatii non-guvernamentale din 21 state member ale UE si Elvetia. Aceste
organizatii sunt active la nivel national si local, in domeniul prevenirii si suportului acordat copiilor si
familiilor in cazuri de disparitie sau exploatare sexuala.
Mai multe informatii:
www.missingchildreneurope.eu
www.hotline116000.eu
www.europeanfinancialcoalition.eu
www.facebook.com/Missingchildreneurope
www.twitter.com/MissingChildEU

