Salvați Copiii România solicită Academiei Române dezicerea de declarațiile
umilitoare față de copii, făcute de academicianul Marius Andruh

București, 18 februarie 2016

Organizația Salvați Copiii solicită Președintelui Academiei Române, domnul Ionel
Valentin Vlad, clarificarea poziției instituției pe care o conduce față de afirmația
jignitoare și fără temei a academicianului Marius Andruh, potrivit căreia un copil nu
trebuie să își cunoască în școală drepturile pe care le are. Mai mult, domnul Marius
Andruh insinuează că o cunoaștere și, implicit, o asumare a acestor drepturi ar fi prilej
de dispută între copil și părinte.
Pe 16 februarie, la dezbaterea organizată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării
Științifice la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti, în fața unei audiențe
formate din elevi, cadre didactice și specialiști din domeniul protecției drepturilor copilului,
domnul Andruh a adoptat, cu dispreț, atitudine și limbaj neacademice, o poziție de respingere a
includerii temei drepturilor copilului în curriculum-ul școlar: „Educaţie pentru drepturile
copilului. Dar ce, Doamne iartă-mă, învaţă copilul ăla o oră pe săptămână, un an de zile? Cel mult
să se ducă să facă scandal la părinţi că are şi el drepturi”.
Această declarație a fost făcută în contextul actual de dezbateri și reluări de teme, pentru găsirea
de soluții la probleme urgente privind situația respectării drepturilor fundamentale ale
copilului în România. Reamintim că drepturile copilului încă sunt tratate superficial în România,
atunci când nu sunt neglijate: România are o rată a mortalității infantile dublă față de media
europeană, pentru că dreptul la viață al nou-născutului, garantat prin lege, nu este asigurat prin
alocarea de fonduri către maternități; un copil din cinci este împiedicat de părinți să meargă la
școală, deși dreptul la educație este, și el, cuprins în lege; două din trei familii din România încă
folosesc bătaia ca instrument educațional, deși, formal, dreptul la protecție și integritate fizică
este, și el, formulat de legiuitor.
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Este îngrijorător faptul că domnul Marius Andruh a vorbit în calitate de reprezentant al
Academiei Române. Din acest motiv, Salvați Copiii solicită oficial președintelui Academiei
Române transmiterea unui punct de vedere care să clarifice poziția instituției față de necesitatea
educării copiilor în spiritul drepturilor lor fundamentale, consacrate atât în tratate și documente
internaționale, cât și în legislația internă.
„Un copil este o persoană egală din punct de vedere social cu un adult. În economia unei societăți
este la fel de important ca membrii maturi ai acesteia. A-l trata într-un registru de inferioritate,
stipulând că nu trebuie să își cunoască drepturile și, ca atare, să știe cum să se protejeze, este chiar
cea mai gravă lipsă de respect față de copil. Echivalează cu a-i opri accesul la educație. Mai mult,
atunci când o astfel de afirmație vine de la un academician și este făcută într-un context public,
riscul este de a crea o practică distorsionată la nivelul întregii societăți. Este păcat de tot ceea ce
s-a realizat pentru protejarea copilului în ultimii 26 de ani. Miza, lupta noastră, a celor de la
Salvați Copiii, este tocmai garantarea accesului fiecărui copil la drepturile pe care le are, printre
care cel de a se dezvolta sănătos din punct de vedere fizic, emoțional și cultural ”, spune Gabriela
Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România. Pentru a asigura prevalența
interesului superior al copilului în toate deciziile legislative, administrative sau judecătorești,
așa cum spune legea, este crucial ca toți copiii să știe ce înseamnă să beneficiezi de drepturi, cine
poartă obligația respectării lor și cum pot cere acest lucru, adaugă aceasta.
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Despre Salvați Copiii
Salvați Copiii este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit,
democratică, neafiliată politic sau religios, care militează activ pentru protecția drepturilor
copilului în România, din 1990, în acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la
Drepturile Copilului, cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și cu legislația
României. Salvați Copiii adoptă o poziție independentă în raport cu acțiunile și măsurile
instituțiilor, recunoscând că implementarea legislaţiei şi a politicilor publice în materia
drepturilor copiilor nu poate ignora strânsa colaborare dintre autorităţi, familie, copii şi
societatea în care fiecare actor implicat îşi acceptă responsabilitatea conform principiilor unui
parteneriat autentic şi viabil.
În calitate de membru al Save the Children International, cea mai mare organizaţie independentă
din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară
programe în peste 120 de ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil,
dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine
progrese importante privind modul în care copiii sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate
şi de durată în viaţa acestora.
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