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Impactul COVID-19 asupra vieții copiilor
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Nu ne trăim copilăria”
– tânără de 12 ani, Siria

Salam*, 10 ani și fratele ei
Rami*, 13 ani, învățând acasă
într-o tabără din Nord-Vestul Siriei

RAPORT
EXECUTIV
Se estimează că 99% dintre copiii din
întreaga lume – sau peste 2.3 miliarde
de copii – trăiesc în una dintre cele 186
de țări care au implementat o anumită
formă de restricții din cauza epidemiei
de COVID-191. Deși copiii nu sunt expuși
unui risc ridicat de a suferi din cauza
virusului, aceștia sunt disproporțional
afectați de impactul ascuns al acestuia.

Cel mai grav au fost afectați cei
mai marginalizați și defavorizați
copii, iar inegalitățile existente
s-au accentuat. Progresul
înregistrat în ceea ce privește
Obiectivele de Dezvoltare
Durabilă (SDG) pentru copii
riscă să fie întrerupt, sau chiar
pierdut. Pentru mulți copii,
impactul pandemiei va fi
catastrofal.
Salvați Copiii a desfășurat un
sondaj global în rândul copiilor
și părinților sau reprezentanților
lor legali în timpul pandemiei de
COVID-19, pentru a afla
impactul pe care îl are aceasta
asupra accesului la servicii
medicale, educație, finanțele

familiei și siguranță și pentru a afla
ce au de spus chiar copiii despre
aceste teme.
Este cel mai mare și mai
cuprinzător sondaj în rândul
copiilor și familiilor pe timpul crizei
COVID-19 până în acest moment.
Cercetarea a fost implementată în
46 de țări și a dus la cel mai mare
și mai cuprinzător sondaj în rândul
copiilor și familiilor pe timpul crizei
COVID-19 până în acest moment,
cu participarea a 31.683 de părinți
și reprezentanți legali și 13.477 de
copii cu vârsta cuprinsă între 11 și
17 ani. Cercetarea a inclus în
eșantion trei grupuri distincte de
populație: 1. participanți la
programele Salvați Copiii cu

Acest raport este unul dintr-o
serie care prezintă rezultatele
Cercetării Globale privind
COVID-19. Rezultatele
prezentate în acest raport se
concentrează pe datele
cantitative din eșantionul
nostru reprezentativ de 17.565
de părinți/ reprezentanți legali
și 8.069 de copii din 37 de țări
din grupul de participanți la
programele noastre. Citatele
copiilor din cele trei eșantioane
sunt de asemenea partajate.

Participanți la sondaj

ȚĂRI
PĂRINȚI
COPII
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numere de telefon sau adrese
de email, 2. grupuri specifice de
populație de interes pentru
Salvați Copiii și 3. publicul larg.

37
17.565
8.069
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Agenda de Acțiune
a Copiilor
Drepturile copiilor, așa cum reies
din Convenția ONU privind
Drepturile Copilului (UNCRC),
trebuie respectate, protejate și
îndeplinite pe timp de criză. Copiii
care au răspuns la sondajul global
au transmis liderilor solicitări
clare și elocvente pentru
respectarea drepturilor lor.

89%

Salvarea educației
Peste 1.6 miliarde de elevi la nivel
global s-au confruntat cu
închiderea școlilor din cauza
pandemiei. Salvați Copiii
preconizează că perturbarea fără
precedent a educației copiilor va
face ca cel puțin 10 milioane de
copii să nu revină la școală, fetele
și cei mai marginalizați și
defavorizați copii fiind cei mai
afectați.2 Copiii care nu se întorc la
școală vor pierde probabil luni de
învățare și vor experimenta piedici
semnificative în procesul de
învățare. Aceasta va afecta în
special cei mai săraci copii care nu
au acces la tehnologia online
pentru a-și susține învățarea la
distanță și nu vor avea probabil
acces la ajutor acasă.

dintre respondenții la sondaj
au declarat că epidemia de COVID-19
le-a afectat accesul la servicii medicale,
medicamente și produse medicale

Copiii solicită măsuri legate de
educație, inclusiv redeschiderea
școlilor și îmbunătățirea învățării
la distanță, o reacție mai rapidă
la pandemie și acces mai bun la
serviciile medicale și fac un apel la
părțile responsabile să asigure
protecție socială cu prioritate
familiilor mai sărace.
Copiii le solicită responsabililor să
îi protejeze de violența tot mai
mare ca urmare a COVID-19 și,
crucial, să le respecte dreptul de a
fi ascultați și de a participa
sistematic la procesul decizional
public cu privire la aspectele care
îi afectează.
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Sănătate și nutriție pe timpul pandemiei
Ca urmare a deprioritizării
serviciilor medicale fără legătură cu
COVID, a carantinei și a temerii de
a contracta virusul, se preconizează
că mulți copii vor muri pe timpul
pandemiei de COVID-19 din cauze
ce pot fi prevenite. De asemenea,
nesiguranța economică și alimentară
amenință accesul copiilor la o
nutriție adecvată și se așteaptă ca
nivelurile de malnutriție să crească.
89% dintre respondenții la
sondaj au declarat că epidemia
de COVID-19 le-a afectat
accesul la servicii medicale,
medicamente și produse
medicale. Impactul a fost mai mare
pentru copiii cu afecțiuni medicale
cronice sau dizabilități și pentru
familiile sărace.

În plus, aproape două treimi
(62%) dintre respondenți au
spus că le este dificil să le
ofere familiilor carne, produse
lactate, cereale, fructe și
legume. Principalul motiv indicat
a fost costul, peste jumătate
(52%) dintre respondenți
declarând că alimentele sunt
prea scumpe.
.

Sub

1%

Peste 8 din 10 copii chestionați
simt că au învățat puțin sau
deloc. Cifra a fost și mai mare în
rândul copiilor din familii sărace, al
copiilor strămutați și al fetelor. Sub
1% dintre copiii din familii
sărace au declarat că au acces
la internet pentru învățarea la
distanță, în pofida faptului că peste
60% dintre inițiativele naționale de
învățare la distanță se bazează pe
platforme online.3
40% dintre copiii din familii
sărace au declarat că au
nevoie de ajutor la teme, dar
nu au pe nimeni să îi ajute. Este
cu precădere grav deoarece două
treimi dintre părinți și
reprezentanți legali au
declarat că, de la închiderea
școlii, copilul lor nu a fost deloc
în contact cu profesorii. Copiii
fără acces la ajutor în procesul de
învățare vor rămâne și mai mult în
urmă când vor reveni la școală.

dintre copiii din familii sărace
au declarat că au acces la internet
pentru învățarea la distanță
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Sărăcia în rândul copiilor și protecția socială
Criza medicală provocată de
COVID-19 s-a dezvoltat rapid
într-o criză economică, iar Salvați
Copiii preconizează că numărul de
copii care trăiesc în familii sărace
poate crește cu mai mult de 117
milioane doar în 2020.4 Pe lângă
faptul că este un factor cheie de
subminare a creșterii economice și
a capitalului social al unei țări,
sărăcia în rândul copiilor îi
împiedică să aibă acces la servicii
vitale, inclusiv asistență medicală și
educație și îi poate expune unui risc
mai mare de violență, inclusiv
exploatarea copiilor prin muncă și
căsătorii ale minorilor.

Ca răspuns la sondaj, peste 3 din
4 familii au raportat o pierdere
a veniturilor de la începutul
pandemiei. Familiile mai sărace
au fost mai predispuse să
sufere pierderi ale veniturilor
(82%) față de cele
neconsiderate sărace (70%).
Familiile din mediul urban au fost,
de asemenea, disproporțional
afectate de pierderea veniturilor,
respondenții din zona urbană
fiind aproape de două ori mai
predispuși să declare că și-au
pierdut locul de muncă (61%)
în comparație cu cei din zonele
rurale (33%).

Protecția copiilor împotriva violenței
Deși multe țări și teritorii au
implementat măsuri de protecție
socială de la izbucnirea epidemiei,
acestea nu au încă suficientă
acoperire. Ca răspuns la sondaj,
70% dintre respondenții care
au suferit pierderi economice
au declarat că nu au primit
suport guvernamental.

82%

dintre familiile mai sărace
au raportat
o pierdere a veniturilor
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Violența împotriva copiilor era
deja la proporții pandemice înainte
de izbucnirea epidemiei de
COVID-19; la nivel global, 1
miliard de copii cu vârste cuprinse
între 2 și 17 ani au experimentat
violență fizică, sexuală sau
emoțională sau neglijență în
fiecare an.5 COVID-19 amenință
să accentueze riscul de violență
împotriva copiilor, în special pentru
cei aflați deja în risc mai mare de
violență – inclusiv fete, copii săraci,
copii cu dizabilități și cei în
contexte fragile.
Aproape o treime (32%) dintre
familii au avut un copil,
părinte sau reprezentant legal
care a raportat cazuri de
violență fizică sau emoțională
acasă de la începutul
pandemiei.

Pierderea venitului și închiderea
școlilor au agravat această
violență; 19% dintre familiile în
care copiii au declarat că a
existat violență își pierduseră
majoritatea sau toate
veniturile casei din cauza
epidemiei de COVID-19, în
comparație cu 5% unde
veniturile nu se pierduseră.
Nivelul violenței în familie
raportată de copii a fost
dublu pe perioada închiderii
școlilor (17%) în comparație
cu perioada când școlile erau
deschise și copiii mergeau la
ore (8%).

Răspunsurile la sondaj au mai
sugerat și faptul că fetele au fost
negativ afectate de rolurile de gen
acasă. Aproape două treimi
dintre fete (63%) au raportat o
creștere a treburilor casnice și
peste jumătate (52%) au
raportat o creștere a timpului
petrecut pentru îngrijirea
fraților și altor persoane de la
începutul pandemiei. Fetele au
declarat că acest lucru le-a
împiedicat să învețe, de două
ori mai mult decât nivelul în
rândul băieților.

32%
dintre familii
au avut un copil, părinte
sau reprezentant legal care a raportat
cazuri de violență acasă
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Recomandări

Salvați Copiii face apel către toți actorii implicați să își
unească eforturile pentru a proteja o generație de copii.
Trebuie luate măsuri la nivel global și național pentru a se asigura
că toate țările pot răspunde la pandemie în mod eficient și pot
reconstrui mai bine pentru copii.
Guverne, donatori, organizații multilaterale și toți ceilalți factori
trebuie să acționeze astfel încât toți copiii:
• să aibă acces la sisteme de sănătate și nutriție puternice,
rezistente și echitabile care să asigure în continuare serviciile
obișnuite
• să aibă acces la învățare atunci când nu merg la școală și să
poată reveni la școală când este sigur
• să aibă acces la sisteme de protecție socială incluzive și rezistente
• să fie protejați împotriva violenței și să aibă acces la serviciile de
protecție a copilului, inclusiv violența bazată pe gen și servicii de
sănătate mentală
• să fie ascultați și implicați în procesele decizionale, așa cum este
prevăzut în Convenția ONU privind Drepturile Copilului
Pentru lista completă de recomandări, consultați raportul integral.
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Eloge*, 15 ani, își ajută fratele să își pună masca în DRC

