Comunicat de presă
Bucureşti, 5 februarie 2009
Salvaţi Copiii România raportează astăzi la Geneva asupra stadiului respectării
drepturilor copilului în România
GENEVA (5 februarie 2009) - Comitetul Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului va
analiza astăzi, în sesiune de lucru, Raportul Periodic al Guvernului României privind
implementarea Convenţiei UN privind Drepturile Copilului în România.
În concordanţă cu art. 45 al Convenţiei, Comitetul a invitat Organizaţia Salvaţi Copiii pentru a-şi
prezenta punctele de vedere. Acestea au fost incluse într-un Raport Alternativ transmis deja
Comitetului în octombrie 2008.
La sesiunea anterioară, din martie 2003, Comitetul Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului
a transmis Guvernului României şaizeci şi două de recomandări pentru îmbunătaţirea sistemului
de protecţie a copilului din România, prin: crearea de servicii sociale, schimbari legislative şi
programe de dezvoltare a cooperării cu organizaţii neguvernamentale. La momentul respectiv,
Comitetul considera că România încă întâmpina dificultăţi legate de tranziţia la o economie de
piaţă, menţionând nivelul ridicat al şomajului, accentuarea sărăciei, deteriorarea serviciilor de
îngrijire medicală primare şi a altor servicii sociale, elemente ce afectau negativ familiile cu copii.
Comitetul este format din 18 experţi independenţi care analizează periodic (la interval de 5 ani)
progresele înregistrate de ţările care au ratificat Convenţia cu privire la Drepturile Copilului,
formulând recomandări statelor semnatare. În acest an, raportorul pentru România este Maria
Hertog (Ungaria).
Raportul Alternativ al Organizaţiei Salvaţi Copiii România, precum şi Recomandările
Comitetului Naţiunilor Unite transmise în 2003, pot fi consultate pe site-ul www.salvaticopiii.ro,
la secţiunea Resurse/ Studii, rapoarte.
Pentru detalii referitoare la sesiunea de astăzi a Comitetului îi puteţi contacta telefonic pe
membrii delegaţiei Salvaţi Copiii România la Geneva– Gabriela Alexandrescu, Preşedinte
Executiv, însoţită de Mihaela Manole şi George Roman, Coordonatori Proiect, la numărul de
telefon +40 744 360 920.
Pentru informaţii suplimentare contactaţi:
Ana Dumitru
Coordonator Comunicare Salvaţi Copiii România
Tel : 021 316 61 77
Mail: ana.dumitru@salvaticopiii.ro

Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit, care
promovează de 18 ani drepturile copilului, în acord cu Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile
Copilului. Este membră a Alianţei Internaţionale Salvaţi Copiii, cea mai mare organizaţie independentă din
lume de promovare a drepturilor copiilor, ce cuprinde 27 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 ţări.
Salvaţi Copiii România este implicată în diferite proiecte de educaţie, protecţie socială şi advocacy pentru copiii din
familii sărace, copiii victimă a violenţei, copiii victime ale exploatării prin munca, copiii străzii, copiii refugiaţi,
copiii din comunităţile dezavantajate, copiii cu dizabilităţi etc., lucrând cu copiii si familiile acestora pentru
îmbunătăţirea vieţii lor de zi cu zi şi crearea unor planuri de viitor. Anual peste 30.000 de copii sunt implicaţi
în programele organizaţiei. Salvaţi Copiii îşi utilizează experienţa globală pentru a obţine din partea
organismelor guvernamentale decizii şi iniţiative de pe urma cărora să beneficieze toţi copiii.
Pentru mai multe informaţii despre programele Salvati Copiii România vizitaţi www.salvaticopiii.ro

