12 iunie – Ziua Mondială împotriva Exploatării Copiilor prin Muncă
Bucureşti, 12 iunie 2015 - Cu ocazia „Zilei Mondiale împotriva Exploatării Copiilor prin Muncă”,
Salvaţi Copiii atrage atenția asupra necesității monitorizării permanente a situației copiilor
exploatați prin muncă și a inițierii de programe naționale de calitate care să pemită protecția
socială și reintegrarea lor școlară.
Dimensiunea fenomenului de exploatare prin muncă a copiilor și corelația cu abandonul școlar
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În anul 2004, între 70.000 și 140.000 de copii erau implicați în forme grave de muncă , în gospodăriile
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rurale sau în mediul stradal . În ultimii 10 ani nu au mai fost realizate cercetări cu privire la exploarea prin
muncă a copiilor din România, fiind asfel imposibil de estimat creșterea sau reducerea acestui fenomen.
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În evidențele autorităților figurează doar 236 copii exploatați prin muncă , o cifră care nu reflectă
nicidecum situația reală.
Din experiența practică a Organizației Salvați Copiii, precum și din studiile întreprinse, s-a constatat că
există o legătură strânsă între abandonul școlar și implicarea copiilor în muncă. În anul 2012, un număr
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total de 131.279 de copii cu vârsta între 7 - 14 ani se aflau în afara sistemului de învățământ , iar în anul
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școlar 2013-2014, circa 24.400 copii au abandonat învățământul primar și gimnazial . Fiecare dintre
acești copii este o potențială victimă a exploatării prin muncă, iar reîntoarcerea lui la școală este un
proces dificil.
Necesitatea extinderii programului ”A doua șansă”, ca soluție pentru reintegrarea școlară și
prevenirea exploatării prin muncă
De cele mai multe ori, singura lor posibilitate de a-și continua studiile este înscrierea în programul A Doua
Șansă, a cărui capacitate la nivel național este redusă. Conform datelor obţinute de Salvați Copiii de la
inspectoratele școlare judeţene, în anul şcolar 2012-2013, 254 de şcoli derulau programe ADS. Dintre cei
10.166 de cursanţi, doar 2.384 erau copii, o cifră de 10 ori mai mică decât cea a abandonul școlar anual
al pentru vârstele 7 - 14 ani.
Pentru a putea asigura reintegrarea cât mai multor copii, este nevoie de crearea de programe integrate
socio-educaționale, având în vedere cauzele complexe ale neparticipării școlare, precum și de creșterea
numărului de școli care derulează acest program și repartizarea acestora în teritoriu în funcție de nevoi.
Conform evaluării făcute în rândul celor 300 de elevi înscriși în programele A Doua Șansă, care
frecventează Centrele Educaționale Salvați Copiii, 82% dintre ei au abandonat anterior școala, principala
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cauză fiind sărăcia (pentru 61% dintre ei). Dintre cei 300 de copii, peste 38% au fost implicați în diferite
forme de muncă: cu ziua - 70%, cerșit - 10%, colectarea de materiale reciclabile - 7%, vânzarea de
diverse produse - 7%, alte activități - 6%.
Direcții strategice de acțiune ale Guvenului României
Strategia naţională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului (2014-2020) conține trei direcții de
acțiune fundamentale pentru prevenirea și eliminarea formelor grave de exploatare a muncii copilului:
1. Creșterea gradului de acoperire a serviciilor la nivel local și, astfel, asigurarea capacității de
monitorizare a drepturilor copilului, inclusiv a dreptului la educație;
2. Dezvoltarea programului național antisărăcie, cu atenție specială pentru copii, prin asigurarea unui
minim de resurse pentru aceștia;
3. Prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copilului, formă de violența asupra copilului.
Recomandări Salvați Copiii
Salvați Copiii România derulează încă din 2001 un program destinat re/integrării copiilor neșcolarizați sau
care au abandonat școala, având o abordare complexă care vizează atât intervenția educațională, cât și
ameliorarea problemelor sociale cu care copiii și familiile se confruntă.
“Pentru a putea crea la nivel național programe adaptate nevoilor copiilor exploatați prin muncă și
familiilor acestora, trebuie să știm, cât mai exact, care este amploarea fenomenului, care sunt problemele
cu care se confruntă copiii și comunitățile din care ei fac parte, iar apoi să acționăm în consecință” a
declarat doamna Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii.
Susținând prioritatea educației de calitate și a programului ADS în readucerea copiilor în sistemul de
educație, Salvați Copiii consideră că un rol extrem de important îl are implementarea cu responsabilitate
a Strategiei naționale ce trebuie însoțită, încă din acest an, de un sistem comprehensiv și transparent de
monitorizare a respectării planurilor operaționale.
----------------------------------------------Despre Organizația Salvați Copiii
Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit, care, din 1990, militează
activ pentru drepturile şi protecţia copilului în România. Programele organizaţiei sunt adresate tuturor copiilor, cu o
atenţie deosebită către cei aflaţi în situaţii dificile - copiii din comunităţile dezavantajate, copiii victime ale violenţei,
exploatării prin muncă, traficului sau neglijării, copiii refugiaţi etc. În cei 25 de ani de activitate, peste 1.150.000 de
copii au fost implicaţi în campaniile şi programele desfăşurate de organizaţie.
Salvaţi Copiii România este membru al Save the Children International, cea mai mare organizaţie independentă din
lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri, desfăşurând programe în peste 120 de ţări.

