Comunicat de presă
05 iunie – Ziua împotriva violenţei asupra copilului
Bucureşti, 02 iunie 2009 – Pentru a marca Ziua împotriva violenţei asupra copilului, pe

data de 4 iunie Salvaţi Copiii România organizează, începând cu orele 12.00, la sala de
festivităţi a Liceului “Miguel Cervantes” din Bucureşti, dezbaterea “Violenţa împotriva
copiilor - un flagel social, educaţia parinţilor – o necesitate socială”.
Această dezbatere continuă seria evenimentelor de acest gen organizate în 2008-2009 de Salvaţi
Copiii în Timişoara, Craiova, Braşov, Tg. Mureş, Iaşi, Suceava, Reşita, Piatra Neamţ, care au
adunat laolaltă peste 1.000 de persoane. La dezbatere vor participa elevi, cadre didactice şi părinţi
de la şcoli şi licee din capitală care au beneficiat de informările şi cursurile “Cu părinţii la şcoală”
oferite gratuit de organizaţie şi vor putea să împărtăşească experienţa dobândită şi schimbările pe
care le-au constatat ulterior în viaţa lor de familie şi în relaţie cu şcoala.
Din 2006, la iniţiativa Organizaţiei Salvaţi Copiii România, Parlamentul României a consacrat ziua
de 5 iunie ca “Ziua împotriva violenţei asupra copilului”. Anterior, în 2004, ca urmare a
campaniei naţionale “Bătaia nu este ruptă din rai” derulate de organizaţie în perioada 2002-2004,
a fost introdus articolul 90 în Legea 272/2004, prin care se interzice aplicarea oricăror pedepse
fizice şi tratamente umilitoare copilului. În acest fel, România – ţară semnatară a Convenţiei
ONU, a devenit cea de a 13-a ţară (din cele 22 din întreaga lume) în care este interzisă prin lege
violenţa împotriva copilului în familie şi în afara mediului familial.
“După cum arată şi experienţa altor ţări, o legislaţie care să protejeze copilul împotriva violenţei
este absolut necesară, dar nu şi suficientă pentru schimbarea mentalităţii şi practicilor abuzive de
educaţie a copilului atât în familie, cât şi în şcoală. Acestei mentalităţi i se subscriu o mulţime de
probleme legate de creşterea copiilor, inclusiv violenţa în şcoli, maltratarea copiilor, neglijarea lor
de anumiţi părinţi care lucrează în străinătate, exploatarea prin muncă în familiile foarte sărace şi
chiar traficul de copii în vederea exploatării lor sexuale şi a comercializării de organe prelevate de
la aceştia” declară Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv al Salvaţi Copiii România.

În „Studiul privind nivelul de cunoaştere al legislaţiei în domeniul protecţiei copilului în rândul
populaţiei şi al specialiştilor”, realizat de Salvaţi Copiii România , se arată că:
Ø 30 % din părinţi nu cunosc existenţa prevederilor legale ce interzic pedeapsa fizică
şi tratamentele umilitoare aplicate minorilor şi aproape 20% din specialişti nu cunosc
sau cunosc într-o foarte mică măsură aceste prevederi;
Ø responsabilitatea populaţiei faţă de cazurile cunoscute de copii supuşi unor rele
tratamente, măsurată prin gradul de implicare al populaţiei în sesizarea autorităţilor
competente, nu este la nivelul aşteptat: doar 13% din populaţia investigată care avea
cunoştinţă de cazuri de copii supuşi unor rele tratamente au sesizat o instituţie
abilitată în rezolvarea unor astfel de cazuri;
Ø majoritatea populaţiei (54%) reduce semnificaţia sintagmei “tratamente umilitoare asupra
copilului” la formele abuzului fizic (bătaia, pedepsele crunte, maltratarea fizică,etc.).
Abuzul psihologic, agresiunea verbală, exploatarea prin muncă au fost vizate doar de circa
35% din persoanele investigate. Mai mult, neglijarea educaţională sau abuzul sexual au
fost încadrate în categoria tratamentelor umilitoare doar de 3% din populaţie.
Două treimi din populaţie încă mai consideră că „bătaia e ruptă din rai”. Cazurile de
violenţă în şcoli ne plasează pe locul doi în lume la acest capitol, potrivit unui studiu al
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii dat publicităţii în 2008*.
Ghidurile „Cu părinţii la şcoală”, lansate de specialiştii Salvaţi Copiii România în 2008 s-au
bucurat de o înaltă apreciere din partea Alianţei Internaţionale Salvaţi Copiii. La iniţiativa Alianţei,
pe baza acestora şi a experienţei acumulate de specialiştii români, până la finalul acestui an se va
realiza un Ghid de Bune Practici în privinţa educaţiei pozitive a adulţilor, care va fi folosit şi în
alte ţări care fac parte din Alianţă, printre care Albania, Croaţia, Macedonia.
Şi la nivel mondial se acordă o importanţă din ce în ce mai mare problemei violenţei asupra
copiilor. Pe data de 05 mai 2009 Secretarul General al Naţiunilor Unite, Ban Ki-Moon, a numit-o
pe Marta Santos Pais, din Portugalia, Reprezentant Special pe violenţa împotriva copiilor. Marta
Santos Pais are o experienţă de 25 de ani în probleme legate de drepturile omului şi proiecte
interguvernamentale iar între 1991 şi 1997 a deţinut funcţia de Raportor al Comitetului Naţiunilor
Unite cu privire la drepturile copilului.
Note pentru redactori
Salvaţi Copiii România derulează în continuare campania împotriva violenţei asupra copilului
„Violenţa naşte violenţă”, ce are ca obiectiv major promovarea educaţiei pozitive atât în rândul
profesioniştilor, cât şi al părinţilor, însuşirea şi utilizarea de către aceştia a metodelor non-violente
de educare a copilului, promovarea unei culturi a respectului în relaţiile dintre adulţi şi copii.
Activităţile din cadrul campaniei cuprind: sesiuni de training cu consilieri şcolari şi cadre didactice,
*

Studiu internaţional efectuat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în 37 de ţări “Violenţa şcolară:
epidemiologie, istoric şi prevenţie”

servicii de consiliere pentru copii-victime ale violenţei, părinţi şi specialişti, dezbateri publice la
nivel naţional pe teme de educaţie pozitivă, workshop-uri şi sesiuni de informare. În perioada
ianuarie 2008 – mai 2009 peste 3.600 de persoane au participat la aceste activităţi (părinţi, copii,
specialişti, cadre didactice, consilieri şcolari). La nivel naţional, Salvaţi Copiii deţine cinci Centre
de Consiliere pentru copii şi familii şi tot atâtea Centre de Resurse pentru Părinţi, în Bucureşti,
Suceava, Iaşi, Târgu-Mureş şi Timişoara.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Irina Petrea, Coordonator Proiect Salvaţi Copiii România
Tel.: 021 316 61 76/ 0724 351 484, irina_petrea@salvaticopiii.ro
Georgeta Păunescu, Coordonator Program Salvaţi Copiii România
Tel.: 021 316 61 76/ 0766 612 423, georgeta_paunescu@salvaticopiii.ro

Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit, care
promovează din 1990 drepturile copilului în România, 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 125 de 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 Salvaţi Copiii România vizitaţi www.salvaticopiii.ro

