Cercul vicios al sărăciei educaționale, accesul egal la sănătate și fenomenul de bullying, pe
agenda Forumului Național al Copiilor. Copiii își vor prezenta recomandările miniștrilor
Educației și Sănătății

București, 7 iunie: Rata de abandon școlar în ciclul primar și gimnazial (12,1%) menține
România într-o zonă îngrijorătoare, țara noastră fiind depășită în Europa doar de Moldova
(17,9%) și Macedonia (13,1), potrivit ultimului raport al Save the Children. Totodată, trei din 10
copii sunt marginalizați de colegii de școală, fiind excluși din grupuri și, astfel, izolați.
Consecințele abandonului școlar, vulnerabilizarea creată de bullying și dreptul tuturor copiilor la
sănătate sunt temele majore aflate pe agenda celor aproximativ 110 copii din 15 județe și
București, prezenți la Forumul Național Copiilor, care se desfășoară în perioada 6-8 iunie, la
București.
Delegațiile copiilor participanți la Forum eveniment susținut de Kaufland România vor prezenta
concluziile dezbaterilor, joi, 08 iunie 2017, în cadrul unor întâlniri cu autoritățile. Astfel,
începând cu ora 9.00, delegația de copii va fi primită de ministrul Educației Naționale, Pavel
Năstase și de ministrul Sănătății, Florian Bodog (9.30), dar și de reprezentanți ai Senatului Radu Aldea, Comisia pentru Muncă, Familie și Protecție Socială (9.30), reprezentatul
Ministerului Finanțelor Publice – Daniela Pescaru, Secretar de Stat (10.00), Lavinia Zlotea,
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Europene.(10.30) și de Gabriela Coman, Președinte ANPDCA (12.00).
Documentul care conține recomandările copiilor va fi semnat, la momentul întâlnirii cu delegația
copiilor, de către reprezentantul autorității, ca o confirmare că propunerile făcute de copii vor fi
luate în considerare în procesul de îmbunătățire a cadrului legislativ și a politicilor publice pentru
copii.

”Este esențial să ne ascultăm copiii și să aflăm de la ei cum arată școala, cum se raportează
unii la ceilalți și mai ales care sunt problemele cu care ei se confruntă. Copiii înțeleg mai bine și
mai complex decât mulți adulți temele legate de școală, iar fără parteneriatul cu ei, nicio
reformă din învățământ nu poate fi solidă”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte
Executiv Salvați Copiii România.
O temă principală a Forumului Național al Copiilor a fost sărăcia educațională, ale cărei efecte
deschid un lanț cauzal al discriminărilor și marginalizărilor greu de rupt. Efectul complex și
extrem de grav este acela că sărăcia educațională tinde să se transmită de la o generație la
alta, punând copiii în situații de risc, inclusiv prin limitarea accesului la servicii medicale
de calitate.
”Accesul inegal la educație și asistență medicală este o adevărată problemă, nu doar a copiilor
care sunt astfel menținuți într-o stare de vulnerabilitate socială, cât și a întregii societăți. Acest
decalaj care se transmite de la părinți la copii este un fenomen social cu repercusiuni adânci.
Suntem recunoscători Organizației Salvați Copiii România pentru efortul de a dezvolta
programe de integrare școlară, pe care Kaufland le sprijină în mod activ”, a explicat Katharina
Scheidereiter, CSR Kaufland România.

Potrivit datelor Salvați Copiii, ponderea copiilor în risc de sărăcie sau excluziune socială
atinge 35% sau chiar mai mult în Bulgaria, Ungaria, Grecia, Spania și Letonia și crește
până la 51% în România.
“Prin sărăcie înțeleg că nu avem bani suficienți și condițiile necesare pentru a avea măcar o
viață decentă.” (participat la Forumul Copiilor)
Studiul Salvați Copiii România avertizează asupra celei mai perfide consecințe a sărăciei în
rândul copiilor: lipsurile materiale conduc la sărăcie educațională care, la rândul ei, va întreține
și perpetua lipsurile materiale și, implicit, limitarea drepturilor.

”Această transmitere a dezavantajului de la o generație la alta nu este doar nedreaptă pentru un
individ sau altul, ci este inechitabilă pentru comunitate și, mai mult, costisitoare pentru întreaga
societate. Sărăcia costă mai mult decât educația”, spune Gabriela Alexandrescu, Președinte
Executiv Salvați Copiii România.
O altă temă aflată pe agenda copiilor este cea a fenomenului de bullying. Unul din patru copii a
fost umilit public, în fața altora, iar trei din 10 elevi sunt amenințați cu bătaia de către alți colegi,
potrivit unui studiu naţional despre fenomenul de bullying, realizat de Organizaţia Salvaţi Copiii
în 2016. Datele indică intensificarea discursului instigator la ură (DIU) față de grupuri
vulnerabile din societate, mai ales în mediul online. Astfel, 73% dintre copii au fost martorii unei
situaţii de bullying în mediul şcolar, 58% au asistat la astfel de situații de hărțuire și umilire în
propria clasă, 46% în grupul de prieteni, iar 69% în mediul online.
Forumul Național al Copiilor, ajuns la cea de-a XVII-a ediție, este un eveniment de tradiție al
Organizației Salvați Copiii

România, prin care vocea copiilor este adusă în prim-plan și

instituită ca partener de dialog al autorităților decidente.

Despre Organizaţia Salvaţi 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, 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. În cei 27 de ani de activitate, peste 1.500.000 de copii au fost
implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
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