Comunicat de presa
Adolescentii romani au cele mai multe cunostinte cu privire la drepturile copilului
din Uniunea Europeana
Bucuresti, 11 iulie, 2008

Cel mai mare grad de constientizare din Uniunea Europeana privind existenta unor
drepturi ale copilului il au tinerii romani cu varste cuprinse intre 15 si 18 ani, releva un
sondaj de opinie realizat de Gallup Ungaria, la solicitarea Comisiei Europene. Astfel,
85% dintre romanii chestionati au spus ca isi cunosc drepturile, numarul lor fiind cu 18
procente peste media UE. Ei sunt urmati de repondentii din Slovenia si Bulgaria
(ambele 78%) si Luxemburg (77%). Cu toate acestea tinerii romani sunt cei mai sceptici
din Uniune in ceea ce priveste protectia acestor drepturi in tara lor.
La polul opus privind constientizarea drepturilor copilului se afla adolescentii din
Ungaria (38%), Danemarca (47%) si Austria (46%). La nivel general insa, majoritatea
tinerilor chestionati din Statele Membre (67%) sunt constienti ca persoanele sub 18 ani
se bucura de drepturi specifice, spre deosebire de adulti. Mai mult de doua treimi din
tineri considera internetul cel mai simplu canal de informare privind depturile lor. Alte
surse sunt televiziunea (pentru 21% dintre ei) si publicatiile (pentru 8%)
In ceea ce priveste respectarea drepturilor copilului la nivel european, cei mai multi
repondenti care cred ca drepturile copilului sunt foarte bine sau destul de bine respectate
in tara lor sunt in Finlanda (94%), Olanda (93%) si Marea Britanie (92%). La polul opus
se afla Portugalia (39%) si Romania (42%). Portugalia si Romania sunt singurele State
Membre unde majoritatea repondentilor are opinii negative privind respectarea
drepturilor copilului.
59% dintre tinerii chestionati din Portugalia si 57% din Romania au spus ca drepturile
copilului nu sunt deloc sau sunt incomplet protejate in tarile lor. In ciuda sentimentului
general negativ asemanator in cele doua state, repondentii romani sunt mai inclinati sa
spuna ca drepturile copilului nu sunt deloc respectate in statul lor (14% in Romania
versus 4% in Portugalia).
Aproximativ trei sferturi dintre repondentii europeni considera ca drepturile copilului
sunt foarte bine sau destul de bine protejate in tarile lor. Doar 3% din cei intervievati la
nivelul intregii Uniuni cred ca drepturile copilului nu sunt deloc respectate
Totusi, cea mai mare parte a tinerilor chestionati (82%) a spus ca nici ei, nici alte
persoane cunoscute cu varste sub 18 ani nu au incercat sa ceara ajutor cand au crezut ca
drepturile lor le sunt incalcate. Doar 7% au spus ca au cerut ajutor in astfel de cazuri.
Intrebati despre problemele pe care ei cred ca le pot intalni incercand sa-si apere
drepturile, cele mai des specificate probleme se refera la faptul adolescentii nu stiu ce
pasi sa urmeze si pe cine sa contacteze
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88% dintre repondenti au spus ca au nevoie de mai multe informatii despre drepturile
lor si mai ales au nevoie sa stie de unde sa obtina astfel de informatii
Printre problemele mentionate de cei care au dorit sa-si apere drepturile sunt: lipsa de
de informatii privind institutia careia trebuie sa i se adreseze cand un drept le este
incalcat, necunoasterea faptului ca au au drepturi specifice, proceduri prea lungi si
complicate, lipsa de reactie a autoritatilor care nu raspund minorilor care cer ajutor.
Intrebati care sunt problemele ce afecteaza viata copiilor si care necesita rezolvare
urgenta, tinerii sub 18 ani au mentionat violenta impotiva copiilor (23%), exploatarea
sexuala a copiilor (20%), problemele legate de droguri (18%), discriminarea si rasismul
(14%), saracia si excluderea sociala (13%). Tinerii din Romania considera ca
problemele care ar trebui tratate cu prioritate in statul lor sunt: consumul de droguri,
violenta asupra copiilor si saracia si excluderea sociala.
Sondajul reprezinta rezultatele din 27 de state membre ale Uniunii Europene si a fost
realizat intre 16 si 25 februarie 2008, pe grupe de varsta 15-18 ani. Sondajul integral il
puteti consulta accesand http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_235_en.pdf
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Salvaţi Copiii 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 100 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 exploatarii 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, in programele sale sunt implicaţi peste 30.000 de copii. 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 vizitaţi www.salvaticopiii.ro

