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Salvaţi Copiii marchează Ziua Internaţională a Drepturilor Omului
Bucureşti, 10 decembrie 2009 - Salvaţi Copiii marchează data de 10 decembrie, Ziua
Internaţională a Drepturilor Omului, reiterând cele mai importante probleme cu care
se confruntă copiii din România la ora actuală. Pe data de 10 decembrie 1948
Organizaţia Naţiunilor Unite a adoptat Declaraţia Universală a Drepturilor Omului,
un document ce a stat la baza a numeroase iniţiative internaţionale şi care a conturat
standardele de promovare si respectare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului.
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului a fost elaborată şi adoptată ca răspuns la
atrocităţile ce au avut loc în timpul celor două războaie mondiale. Această zi reprezintă, de
fapt, un memento legat de importanţa cunoaşterii, recunoaşterii, respectării drepturilor,
libertăţilor şi obligaţiilor fiecărei persoane, în strânsă legătură cu asumarea de către fiecare stat
a responsabilităţii de a respecta drepturile consacrate şi de a acţiona în concordanţă cu
prevederile acestei declaraţii.
Documentul promovează drepturile personale, civile, politice, economice, sociale si culturale
ale omului. Printre cele mai importante drepturi menţionate în declaraţie se numără: dreptul la
viaţă, dreptul la libertate, dreptul la securitate, dreptul la un proces corect, dreptul de a fi
considerat nevinovat până la dovada contrarie, dreptul la intimitate, dreptul de a gândi şi de a
se exprima liber, dreptul la o opinie proprie, dreptul de a alege o religie, dreptul la educaţie.
România a semnat Declaraţia la 14 decembrie 1955, asumându-şi, astfel, obligaţia de a
respecta şi de a promova toate drepturile stipulate în acest document.
Conceptele enunţate de această Declaraţie sunt extrem de importante, deoarece au stat la baza
elaborării şi dezvoltării Convenţiilor şi documentelor internaţionale ce reglementează arii
specifice ale drepturilor omului, precum: drepturile civile şi politice – „Pactul Internaţional cu
privire la Drepturile Civile şi Politice”, drepturile economice, sociale şi culturale – „Pactul
Internaţional cu privire la Drepturile Economice, Sociale şi Culturale”, drepturile femeilor –
„Convenţia ONU cu privire la Eliminarea oricăror Forme de Discriminare a Femeilor” şi, nu
în ultimul rând, drepturile copilului – „Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului”.
În România, deşi au fost înregistrate o serie de progrese în ceea ce priveşte recunoaşterea,
respectarea şi promovarea drepturilor omului şi a celorlalte drepturi care decurg din ele, există
încă numeroase probleme şi provocări în domeniul protecţiei, respectării şi promovării
drepturilor omului.
Având în vedere legătura intrinsecă între drepturile omului şi drepturile copilului, Salvaţi
Copiii doreşte să reitereze câteva dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă
copiii din România la ora actuală:

§

lipsa accesului facil şi egal la educaţie şi o rată extrem de ridicată a abandonului şcolar
- în perioada 2000-2008, abandonul şcolar la clasele I-VIII a crescut de 3 ori, 40.000
copiii părăsind anual şcoala, iar violenţa a devenit un fenomen îngrijorător în şcoli
(conform unui studiu UNICEF din 2006 „Violenţa în şcoală”, în 75% din şcoli se
înregistrează frecvent cazuri de violenţă);

§

vulnerabilitatea foarte ridicată a copiilor în faţa crizei economice. Conform studiului
realizat de UNICEF şi Banca Mondială realizat în 2009 - „Evaluarea rapida a
impactului crizei economice asupra sărăciei în România”, 350.000 de copii trăiesc în
acest moment în sărăcie absolută, iar mortalitatea infantilă este mult peste media
europeană - 11 copii din 1000 mor înainte de a împlini un an, media europeană fiind
de 4,6 ‰.

§

Neaplicarea principiului interesului superior al copilului în deciziile autorităţilor, care
poate fi observată în reticenţa autorităţilor de a lua în considerare opiniile copiilor şi
de a-i implica în procesul de luare a deciziilor în situaţiile care îi privesc.

§

Lipsa instituţiei Avocatului Copilului, care să apere interesele copiilor în raport cu
autorităţile statului, este un alt semnal că principiul interesului superior al copilului nu
este aplicat. În anul în anul 2008, din 8030 de petiţii transmise Avocatului
Poporului, numai 8 vizau drepturile copilului şi 41 priveau protecţia copiilor şi
tinerilor, ceea ce arată că problematica drepturilor copilului nu se numără printre
printre priorităţile Avocatului Poporului.
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Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit, care promovează din
1990 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. 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

