Comunicat de presă
Bucureşti, 18 noiembrie 2008
19 noiembrie: Ziua Mondială de Prevenire a Abuzului asupra Copiilor
Potrivit Studiului Global al Naţiunilor Unite privind violenţa asupra copiilor, 40 de milioane de
copii sub 15 ani sunt victime ale violenţei în fiecare an. Cu toate acestea, 97% dintre copii nu
beneficiază de aceeaşi protecţie legală împotriva violenţei ca şi adulţii. De asemenea, doar 16 ţări
au interzis aplicarea pedepselor corporale, în timp ce 153 de ţări încă permit pedeapsa
corporală. Acest lucru înseamnă că peste 1,5 miliarde de copii trăiesc în ţări în care această formă
de violenţă este legală. 106 ţări nu interzic aplicarea pedepselor corporale în şcoli, 147 de ţări nu
interzic aplicarea acestora în instituţii de îngrijire alternativă, acest lucru însemnând că peste 1.25
miliarde de copii riscă bătaie în şcoală. Se estimează că între 133 şi 275 de milioane de
copii din lume sunt în fiecare an martori ai violenţei domestice. Potrivit aceluiaşi studiu, în
cel puţin 77 de ţări, pedepsele fizice şi alte pedepse violente sunt acceptate ca măsuri disciplinare
legale în instituţiile penale.
În România, în urma propunerii lansate de organizaţia Salvaţi Copiii România în 2003, s-a
obţinut interzicerea prin lege (Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, articolele 28 şi 90) a oricăror forme de abuz împotriva copilului, atât în spaţiul public,
la şcoală cât şi acasă, România devenind astfel una dintre cele 16 ţări din lume care au interzis
aplicarea pedepselor fizice asupra copiilor.
Deşi avem legi care interzic pedeapsa fizică şi tratamentul umilitor, 84% dintre copii declară că
sunt bătuţi de către părinţi, 47,2% părinţi declară că utilizează bătaia ca metodă de disciplinare a
copilului, în 75% din unităţile de învăţământ se înregistrează fenomene de violenţă, iar 48,1% din
copiii din instituţii afirmă că sunt pedepsiţi prin bătaie de către personalul din instituţii.
„Chiar dacă avem o lege care interzice bătaia şi tratamentele umilitoare aceasta nu este cunoscută
şi aplicată. Trebuie dezvoltate campanii de informare şi programe de pregătire a părinţilor.
Considerăm că în următorii 5 ani este nevoie de programe susţinute de educaţie, care să schimbe
mentalitatea adulţilor în sensul recunoaşterii copilului ca persoană cu drepturi depline”
menţionează Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii.
În domeniul prevenirii abuzului, Salvaţi Copiii România derulează încă din 2006 campania
VIOLENŢA NAŞTE VIOLENŢĂ, în cadrul căreia, în perioada 17-21 noiembrie, este
organizat în Bucureşti Cursul de formare continuă pe Disciplina Pozitivă, acreditat de
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. La curs participă 30 de consilieri şcolari din
Bucureşti, care se adaugă celor 80 din Bucureşti şi 7 judeţe ale ţării care au urmat deja acest curs
în sesiunile derulate în 2007 şi prima jumătate a lui 2008. Aceştia vor promova în rândul cadrelor
didactice şi părinţilor metode de educare a copilului fără utilizarea pedepselor fizice sau

umilitoare. Principalele teme abordate sunt: Disciplina pozitivă: concept, valoare şi
necesitate, Formarea comportamentelor copiilor cu ajutorul disciplinei pozitive, Etapele
de dezvoltare ale copiilor: nevoile şi drepturile copilului, Familia, universul primar al
socializării copilului, Copilul ca persoana: o noua abordare, Sănătate mentală şi
emoţională.
În cadrul aceleiaşi campanii, în Piteşti, pe data de 20 noiembrie se va desfăşura dezbaterea
publică cu tema „Educaţia părinţilor în beneficiul copiilor”, care îşi propune să analizeze
formele de manifestare a violenţei faţă de copil, efectele pe care aceasta le are asupra creşterii şi
dezvoltării sale şi asupra relaţiilor de familie, asupra performanţelor lui şcolare, să explice
„mecanismul” de declanşare a conflictului şi violenţei domestice/la şcoală/în grupul de prieteni,
să analizeze care sunt „soluţiile” la care părinţii, educatorii şi copiii înşişi fac apel de cele mai
multe ori şi de ce.
Dezbaterea din Piteşti continuă seria celor deja organizate în 2008 în alte 3 oraşe ale ţării
(Timisoara, Craiova and Resita), la care au participat peste 500 de părinţi, educatori, consilieri
şcolari, lucrători sociali, psihologi şi reprezentanţi ai autorităţilor locale.
Campania VIOLENŢA NAŞTE VIOLENŢĂ înglobează numeroase alte proiecte pentru
prevenirea abuzului asupra copiilor, dintre care se remarcă: Centrele de Consiliere pentru
copii şi familii, Centrele de Resurse pentru Părinţi şi Cluburile Copiilor. Strategia
campaniei urmăreşte stoparea aplicării pedepselor fizice şi umilitoare, promovând o cultură a
respectului în relaţiile dintre adulţi şi copii.
Însumate, toate activităţile din cadrul campaniei în perioada ianuarie-octombrie 2008 au atins un
număr de peste 2,500 părinţi, cadre didactice, consilieri şcolari, lucrători sociali şi psihologi, peste
2,000 copii şi 175 specialişti. Campania beneficiază şi de existenţa unui site dedicat:
www.educatiefaraviolenta.ro, care poate fi accesat de toţi cei interesaţi de acest subiect.
Pentru informatii suplimentare contactaţi:
Georgeta Păunescu, Coordonator Program, tel : 021 316 61 76, georgeta_paunescu@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

