Cea mai mare organizaţie umanitară din lume, fondată de o femeie, împlineşte 90 de ani
Salvaţi Copiii salută progresele înregistrate în domeniul drepturilor copiilor, dar atrage atenţia
asupra următoarelor provocări
(19 mai 2009) — Alianţa Salvaţi Copiii, fondator al drepturilor copiilor, împlineşte astăzi 90 de

ani de activitate în domeniul schimbării condiţiilor de viaţă pentru copiii de pretutindeni din
lume. În 2009 organizaţia umanitară întâmpină provocări datorate confictelor armate şi crizei
economice, similare perioadei înfiinţării sale, imediat după Primul Război Mondial.
Astăzi, în Etiopia unul din zece copii suferă de foame. În 1919, când Salvaţi Copiii şi-a început
activitatea de ajutorare a copiilor victime ale foametei din estul Europei, în Viena unul din zece copii
suferea de foame – ceea ce pare incredibil astăzi.
Astăzi, aproape 10% din copiii lumii nu pot merge la şcoală, comparativ cu procentul de peste 40% al
copiilor aflaţi în afara sistemului şcolar din unele părţi ale Statelor Unite atunci când Salvaţi Copiii a
început activitatea în zonă, după Marea Criză.
“Este un început greu pentru copiii ce se nasc astăzi în cele mai sărace părţi ale lumii. Pe măsură ce
criza globală se acutizează, familiile lor vor fi cel mai puternic afectate iar guvernele ţărilor respective
vor face eforturi imense pentru a le asigura minimul necesar, cum ar fi îngrijiri medicale şi accesul la
educaţie în şcoli. Criza globală de alimente a afectat deja 50 de milioane de copii, care suferă de
malnutriţie”, declară Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii România.
"Fondatoarea Salvaţi Copiii, Eglantnye Jebb, spunea: ‘Putem fi siguri că aceia pe care îi ajutăm astăzi ne
vor ajuta mâine.’ Această afirmaţie exprimă un adevăr chiar şi în zilele noastre. Trebuie găsite soluţii în
privinţa schimbării climei, în privinţa războaielor şi crizei economice. Copiii trebuie să crească sănătoşi,
educaţi şi eliberaţi de temeri. Progresele pe care le-am înregistrat în beneficial copiilor ne inspiră să
credem în viitor. Am învăţat că schimbarea este posibilă, chiar şi în cele mai dure condiţii – dar avem
nevoie de susţinere imediată pentru a ajuta generaţia copiilor de astăzi”.
Povestea Salvaţi Copiii este povestea de success a unei femei ambiţioase, vizionare, Eglantyne Jebb.
Astăzi, organizaţia pe care a fondat-o s-a transformat într-o Alianţă Internaţională care cuprinde 27 de
membri şi desfăşoară programe în 125 de ţări. Cu venituri cumulate de aproape1.3 miliarde $, Salvaţi
Copiii este cea mai mare organizaţie umanitară iniţiată de o femeie. “Considerăm că inclusiv în mediul
privat există doar două organizaţii fondate de femei mai mari decât Salvaţi Copiii – compania-gigant de
cosmetice americană Mary Kay şi compania chineză Nine Dragons Paper,” adaugă Gabriela
Alexandrescu.
Eglantyne Jebb a promovat ideea, revoluţionară la acea dată, că şi copiii au drepturi. În 1923 a redactat
Declaraţia Drepturilor Copilului, adoptată ulterior de Liga Naţiunilor. Acest document istoric a
reprezentat piatra de temelie a Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, un tratat
internaţional care face acum parte din legislaţia ţărilor din aproape întreaga lume.
“Misiunea noastră, în România şi pretutindeni în lume, este să garantăm că drepturile fiecărui copil sunt
respectate – dreptul la îngrijire medicală, la hrană, la educaţie şi să îi protejăm de orice formă de abuz,
neglijare, exploatare sau cruzime. Asigurăm dreptul la exprimare al copiilor şi îi implicăm în găsirea de
soluţii reale la problemele cu care se confruntă. “

Imediat după Primul Război Mondial, în primii ani de existenţă ai organizaţiei, Salvaţi Copiii a luat
poziţie împotriva embargo-ului impus de Guvernul Britanic Germaniei şi Austriei, unde copiii mureau
de foame şi de boli. Salvaţi Copiii şi-a câştigat reputaţia unei organizaţii de încredere, cu rezultate
vizibile, pe vremea foametei din 1921 din Rusia, când a reuşit să hrănească 650,000 de persoane cu
suma de un shilling per săptămână per persoană.
Salvaţi Copiii a dezvoltat apoi programe pentru combaterea foametei şi accesul la educaţie în zonele
sărace şi cele rurale din Statele Unite pe timpul Marii Crize, precum şi programe de intervenţie în
Scandinavia, Italia, Germania, Austria şi Grecia, pentru a sprijini copiii şi pe toţi cei afectaţi de Al
Doilea Război Mondial, inclusiv pe cei aflaţi în lagărele de concentrare. Istoria organizaţiei include
intervenţiile în situaţiile de urgenţă din timpul Războiului Coreean, campania globală împotriva
poliomelitei din 1979, precum şi acţiunile pentru combaterea foametei din Etiopia din 1984.
Recent, Salvaţi Copiii a continuat să sprijine copiii afectaţi de război din Afganistan, Irak, Mozambic,
Nicaragua, Columbia, Sri Lanka, Sierra Leone, Angola, Rwanda şi din Balcani, organizând campanii de
promovare pentru drepturile copiilor-soldaţi, operaţiuni de ajutorare în ţările devastate de tsunami şi de
sprijin pentru familiile evacuate din Darfur. În 2006 Salvaţi Copiii a lansat Rescrie Viitorul (Rewrite
the Future), prima campanie globală pentru asigurarea educaţiei milioanelor de copii aflaţi în abandon
şcolar din zonele afectate de războaie şi conflicte armate.
Note pentru Redactori
O istorie cronologică a Alianţei Salvaţi Copiii este disponibilă pe
www.savethechildren.net/alliance/about_us/history.html
La cerere, sunt disponibile şi fotografii istorice de înaltă rezoluţie.
Departamentul de Cercetare declară că Salvaţi Copiii este a treia organizaţie ca mărime din lume
fondată de o femeie, conform studiului realizat pe aproximativ 1,400 de companii din lume cu un venit
mai mare de 1.3 miliarde $ din baza de date Orbis, a căror informaţii despre fondator sunt publice,
combinat cu o cercetare online asupra femeilor-antreprenor şi topului Fortune 1000.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Ana Dumitru
Coordonator Comunicare Salvaţi Copiii România
Tel.: 021 316 61 76/ 0740 100 509
E-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

