Comunicat de presă
Bucureşti, 20 noiembrie 2008

Laureaţii Premiului Nobel pentru Pace atrag atenţia asupra nevoii de
educaţie pentru copiii din ţările afectate de conflicte armate
20 Noiembrie – Într-o declaraţie comună în premieră mondială, peste 30 de câştigători ai
Premiului Nobel pentru Pace au lansat astăzi un apel de urgenţă pentru implementarea
unei educaţii de calitate şi clădirea păcii în ţările afectate de conflicte armate.
Laureaţii Premiului Nobel, printre care preşedintele Jimmy Carter, Dalai Lama,
arhiepiscopul Desmond Tutu şi Burma’s Aung San Suu Kyi, au lansat un apel către
liderii mondiali pentru acordarea unei atenţii sporite nevoilor educaţionale a peste 37 de
milioane de copii care trăiesc în ţări nesigure şi nu pot merge la şcoală.
Într-o scrisoare deschisă comună adresată liderilor mondiali, realizată la iniţiativa Alianţei
Internaţionale Salvaţi Copiii, cei 31 de câştigători ai Premiului Nobel Pentru Pace spun:
“ Războaiele şi conflictele sunt săvârşite de adulţi. Dar fiecare adult a fost un copil odată şi s-a
format datorită experienţelor prin care a trecut şi îndrumării primite. La baza acestui lucru stă
educaţia. Dar în condiţiile în care peste 70 de milioane de copii nu au nici măcar şansa de a merge
la şcoală iar mai mult de jumătate din ei trăiesc în ţări afectate de conflicte armate – ce învaţă
aceşti copii?”
Scrisoarea soseşte într-un moment în care milioane de copii nu au acces la educaţie din cauza
războaielor. În Republica Democrată Congo, chiar şi înainte de recentul conflict, 5 milioane de
copii de vârstă şcolară din cei 9.6 milioane nu pot merge la şcoală. În lipsa unei protecţii adecvate
în faţa conflictului, în ultimele săptămâni şi mai mulţi copii au fost obligaţi să părăsească şcoala.
Unora dintre şcoli li s-a impus să recruteze copii de vârstă şcolară pentru a deveni soldaţi. O
analiză a războaielor civile din ultimii 50 de ani arată că fiecare an petrecut de copiii-băieţi într-o
instituţie de învăţământ reduce cu 20% riscul ca aceştia să se implice în viitor în conflicte armate
– şi totuşi, copiilor prinşi în această spirală a conflictelor, continuă să li se refuze accesul la
educaţie.
Câştigătorii Premiului Nobel pentru Pace lansează această scrisoare în sprijinul Campaniei
Globale Rescrieţi Viitorul a Alianţei Salvaţi Copiii, care militează pentru accesul la educaţie al
copiilor din ţările nesigure, afectate de conflicte, făcând un apel pentru mărirea fondurilor
acordate educaţiei, care va atrage după sine pace şi stabilitate.
Apelul câştigătorilor Premiului Nobel pentru pace este făcut în ziua când se aniversează la scară
mondială 19 ani de la adoptarea de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a Convenţiei cu
privire la Drepturile Copilului , când se celebrează şi Ziua Universală a Drepturilor Copilului şi cu
trei săptămâni înainte de ediţia din decembrie a ceremoniei decernării premiului Nobel 2008.
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Fostul preşedinte al SUA, Jimmy Carter, care a câştigat acest premiu pentru eforturile susţinute
zeci de ani de a găsi soluţii paşnice la conflictele internaţionale, declară: “ Am văzut impactul
benefic pe care îl are educaţia în promovarea păcii. Ar fi o greşeală să subestimăm influenţa pe
care o au copii în formarea opiniilor şi luarea deciziilor adulţilor.”
Charlotte Petri Gornitzka, Secretar General al Alianţei Internaţionale Save the Children, adaugă:
“Suntem extrem de încântaţi că aceşti campioni ai păcii au ales să vorbească într-un glas pentru
prima dată în istorie. Sprijinul lor arată că, dacă comunitatea internaţională se gândeşte serios la
stoparea conflictelor şi clădirea unei păci durabile în ţări precum Uganda, Republica Democrată
din Congo şi Afganistan, atunci educaţia trebuie să fie prioritatea numărul 1.”
Printre cei care au semnat scrisoarea se numără Jimmy Carter, Kim Dae-Jung, Frederik W. de
Klerk, liderul spiritual Dalai Lama şi Aung San Suu Kyi. Împreună ei vizează 17 ţări şi s-au
implicat direct în rezolvarea a 15 conflicte. Printre organizaţiile care sprijină scrisoarea se numără
UNICEF, ILO (Organizaţia Internaţională a Muncii), Agenţia Internaţională a Energiei Atomice
şi Biroul Internaţional pentru Pace, ai cărui fondatori au câştigat premiul Nobel pentru Pace în
1910.
„Salvaţi Copiii România a transmis scrisoarea către Preşedintele României, dl. Trăian Băsescu,
Primul Ministru, dl. Călin Popescu-Tăriceanu, Ministrul Afacerilor Externe, dl. Lazăr Comănescu
şi Ministrul Economiei şi Finanţelor, dl. Varujan Vosganian. În acelaşi timp, derulăm o campanie
de informare în şcolile bucureştene, în care promovăm drepturile copiilor de a trăi în pace şi
atragem atenţia asupra impactului negativ al conflictelor armate asupra vieţii copiilor şi a
comunităţilor” a declarat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv al Organizaţiei Salvaţi
Copiii România.

Pentru informatii suplimentare contactaţi:
Ana Dumitru, Responsabil Comunicare, tel : 021 316 61 76, ana.dumitru@salvaticopiii.ro
Ştefania Mircea (Ioniţă), tel: 021 316 61 76, stefania_ionita@salvaticopiii.ro
Vă rog găsiţi în paginile următoare lista completă a semnatarilor acestei scrisori, precum
şi alte citate relevante.
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
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Note către Editori:
Lista completă a laureaţilor Premiului Nobel pentru Pace care au semnat scrisoarea
comună
American Friends Service Committee (1947), Friends Service Council (1947)
Amnesty International (1977)
Arhiepiscop Desmond Mpilo Tutu (1984)
Carlos Filipe Ximenes Belo, José Ramos-Horta (1996)
Jimmy Carter (2002)
Dalai Lama (1989)
Frederik Willem de Klerk (1993)
Shirin Ebadi (2003)
Mohamed ElBaradei (2005)
Adolfo Pérez Esquivel (1980)
John Hume (1998)
Agenţia Internaţională de Energie Atomică (2005)
Campania Internaţională de Interzicere a Minelor, Jody Williams (1997)
Organizaţia Internaţională a Muncii (1969)
Uniunea Internaţională a Fizicienilor pentru Prevenirea Războiului Nuclear (1985)
Kim Dae-jung (2000)
Aung San Suu Kyi (1991)
Wangari Maathai (2004)
Mairead Corrigan Maguire (1976)
Biroul Internaţional Permanent pentru Pace (1910)
Oscar Arias Sánchez (1987)
Rigoberta Menchú Tum (1992)
Fondul pentru Copii al Naţiunilor Unite (1965)
Biroul Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (1981) (1954)
Elie Wiesel (1986)
Betty Williams (1976)
Declaraţii de sprijin integrale sunt disponibile la cerere din partea:
Organizaţia Internaţională a Muncii
Uniunea Internaţională a Fizicienilor pentru Prevenirea Războiului Nuclear
Ministrul norvegian al Educaţiei, Bard Vegar Solhjell
Preşedintele Uniunii Educaţiei din Norvegia şi Membru al Comitetului GCE, Helga Hjetland
Profesor Elie Wiesel
Preşedinte Jimmy Carter
Ban Ki-moon, Secretar-General al Naţiunilor Unite
Biroul Internaţional pentru Pace
Mairead Maguire
UNICEF
Amnesty International
Preşedinte Coreea Kim Dae-Jung
Adolfo Esquivel
Preşedinte José Ramos-Horta
Federaţia Internaţională a Crucii Roşii
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Alte citate
De la domiciliul domniei-sale din Belfast, Irlanda de Nord, Mairead Corrigan Maguire,
laureată Nobel în 1976 şi preşedintă a Grupului Femeilor care au câştigat Premiul Nobel, a
declarat:
“Cred cu tărie că trebuie să facem apel la guvernele ţărilor, liderii mondiali şi grupurile aflate în
conflicte armate să recunoască faptul că toţi copiii au dreptul la educaţie, la copilărie, la pace şi la
învăţătură. Trebuie să recunoaştem aceste drepturi şi să le punem în aplicare”.
Ban Ki-moon, Secretar-General al Naţiunilor Unite, care a câştigat premiul în 2001, a declarat:
“Educaţia este, din multe motive, o virtute şi piatra de temelie a progresului omenesc. De
asemenea, este unul din cele mai puternice instrumente pe care le avem pentru clădirea păcii.
Apreciez eforturile inestimabile ale partenerilor Naţiunilor Unite, precum Salvaţi Copiii şi salut
campania Rescrieţi Viitorul, care face toate eforturile pentru a se asigura că tinerii şi copiii de
pretutindeni din lume au acces la educaţia de calitate, care este un drept din naştere.”
Rigoberta Menchu Tum, care a câştigat premiul în 1992 pentru lucrările sale în care a publicat
situaţia indigenilor din Guatemala în timpul şi după Războiul Civil din Guatemala, a spus:
“Trebuie să învăţăm să soluţionăm confictele existente…discordia, discriminarea, rasismul,
excluderea. Nu putem aspira la pace dacă nun e aflăm în armonie cu ceilalţi…Tinerii noştri nu
mai vor să fie intoleranţi, rasişti sau discriminatoprii, ci doresc cu entuziasm să fie locuitori ai
Guatemalei multiculturali, multietnici, poligloţi.”
Preşedintele Kim Dae-jung, care a câştigat premiul în 2000 pentru acvtivitatea lui în domeniul
drepturilor omului în Asia şi pentru pace şi reconciliere în Coreea de Nord, a spus:
“Ştim cu toţii cât de oribil este un război pentru copii. Mai întâi şi înainte de toate, copiilor ar
trebui să li se fie protejată siguranţa şi pacea, chiar şi în circumstanţe de pericol şi instabilitate. Ei
trebuie să fie bine hrăniţi, să doarmă bine şi să fie vindecaţi dacă se îmbolnăvesc. Mai mult, ar
trebui să primească educaţia potrivită.”
Ann Veneman, Director Executiv al UNICEF, care a câştigat premiul în 1965, a spus:
“A oferi o educaţie de calitate este una din cele mai bune soluţii de a alina impactul calamităţilor
asupra copiilor şi de a pune baze solide pentru pace şi dezvoltare durabilă. În uma unui conflit,
redarea accesului la şcoală copiilor contribuie serios la restabilirea păcii şi stabilităţii.”
Juan M. Suarez del Toro, Preşedintele Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, care a câştigat
premiul în 1917, 1944 şi 1963, a declarat:
“Ca şi Salvaţi Copiii, credem că doar prin educaţie – formală, non-formal+ şi informală – le
putem oferi copiilor perspectiva de care au nevoie pentru a înţelege şi analiza cu ochi critic lumea
şi pentru a deveni un incredibil factor de schimbare în interiorul ei. “
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