Comunicat de presă
Salvaţi Copiii consideră că iniţiativa autorităţilor italiene de a amprenta
copiii români încalcă grav Convenţia ONU cu privire la Drepturile
Copilului
Bucureşti, 10 iulie 2008

Situaţia taberelor de nomazi aflate la periferiile oraşelor mari din Italia, intens
mediatizată şi ca urmare a unor evenimente tragice recente, a provocat o serie de
dezbateri în lumea politică din Italia care a reacţionat prompt prin aşa-numitele
Pachete de siguranţă ce reprezintă măsuri de înăsprire a condiţiilor de exercitare
a libertăţii de circulaţie şi de şedere a cetăţenilor europeni pe teritoriul Italiei,
vizaţi fiind, în primul rând, cetăţenii români de etnie romă. Ultima măsură
anunţată şi pusă în practică deja de către Ministrul italian de Interne Roberto
Maroni, de amprentare colectivă, fără nici o distincţie, a adulţilor şi copiilor
aflaţi în aceste tabere, readuce în atenţia opiniei publice lipsa de conformitate cu
legislaţia internaţională şi europeană, a politicilor interne de control asupra
imigraţiei. În plus, această operaţiune poliţienească de identificare a imigranţilor
ilegali vizează şi înregistrarea etniei şi religiei adultului sau copilului amprentat,
măsuri fără precedent în istoria Europei de la sfârşitul celui de–al doilea război
mondial.
„Ca apărător şi promotor al drepturilor copilului, ca susţinător al valorilor
europene de respectare a drepturilor omului, Salvaţi Copiii consideră că aceste
măsuri încalcă flagrant principiile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la
Drepturile Copilului, ratificată de Parlamentul României şi al Italiei în 1990,
respectiv 1991. Reamintim că, în articolul 2 al Convenţiei, se stipulează
principiul conform căruia toţi copiii, indiferent de apartenenţă etnică, religie,
rasă, culoare, sex, limbă, religie, situaţie materială, stare de sănătate, origine
socială etc., trebuie să se bucure de toate drepturile, statele fiind obligate să
protejeze copiii împotriva oricăror forme de discriminare.”, menţionează
Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv al organizaţiei Salvaţi Copiii. De
asemenea, articolul 1 din Protocolul nr. 12 al Convenţiei Europene pentru
Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, la care statele
membre ale Uniunii Europene au aderat prin tratatele europene, prevede,
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enumerând criterii identice, interzicerea generală a discriminării în măsurile pe
care le întreprind autorităţile publice.
În acest context, Salvaţi Copiii îşi exprimă îngrijorarea cu privire la
ignorarea totală de către autorităţile italiene a acestor principii
fundamentale de apărare şi promovare a drepturilor copiilor şi consideră
inadmisibile explicaţiile prezentate de autorităţile italiene: „luăm şi
amprentele minorilor pentru a evita fenomene precum cerşetoria”. Lipsa
condiţiilor de viaţă pentru copii şi exploatarea acestora, prin obligarea lor de a
cerşi sau de a săvârşi infracţiuni, trebuie să facă obiectul unor măsuri de
protecţie, prin asigurarea accesului la asistenţă socială, medicală şi educaţie
şcolară tuturor copiilor aflaţi pe teritoriul Italiei, fără discriminare, şi în baza
obligaţiilor elementare pe care şi le-au asumat toate statele civilizate ale lumii.
Amprentarea, măsură riguroasă de control specifică domeniului penal, va
intensifica reacţiile xenofobe ale populaţiei italiene, va elimina orice intenţie de
colaborare din partea persoanelor aflate în taberele vizate şi nu va conduce la
rezultate pozitive, dând cale liberă abuzurilor.
Având în vedere poziţia exprimată mai sus, adresăm un apel:
 instituţiilor italiene şi româneşti de a reanaliza, din ambele perspective,
această situaţie de criză şi de găsi soluţiile şi programele necesare
depăşirii ei;
 Parlamentului European şi Comisiei Europene de a găsi, în cadrul Uniunii
Europene, căile potrivite de denunţare a măsurilor Guvernului Italian şi de
încurajare a măsurilor de cooperare şi intervenţie în concordanţă cu
întreaga legislaţie europeană şi cu principiile de apărare a drepturilor
omului;
 organizaţiilor internaţionale sau locale de a se opune punerii în aplicare a
operaţiunilor de amprentare a adulţilor şi copiilor;
 presei italiene şi româneşti de a informa sistematic opinia publică asupra
modului în care aceste măsuri se aplică.
Considerăm că imigraţia nu reprezintă doar un domeniu de reglementare juridică.
Ea ridică multiple probleme de natură socială, a căror rezolvare înseamnă găsirea
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unor răspunsuri privind sărăcia, discriminarea, decalajele economice, lipsa
informării. Acestea sunt arii în care colaborarea între autorităţile celor două state
implicate devine condiţia depăşirii obstacolelor în exercitarea, cu respectarea
legii, a drepturilor fundamentale ale tuturor cetăţenilor europeni şi în mod
special, a drepturilor copilului.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să ne contactaţi:
George Roman, Director de Programe, Salvaţi Copiii România
george_roman@salvaticopiii.ro
Tel: 316.61.76
Sorina BUZATU, Coordonator Comunicare, Salvaţi Copiii România
Sorina.buzatu@salvaticopiii.ro
Tel: 316.61.77
Mobil : 0748 48 62 36
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 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, 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 Salvaţi Copiii vizitaţi www.salvaticopiii.ro
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