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Rony, în vârstă de 12 ani, lucrează șase zile pe săptămână
într-o fabrică ce produce cutii pentru prânz în Bangladesh.
Activitatea pe care o face îl aduce în contact direct cu
materiale carcinogene și prezintă un risc pentru sănătatea lui.
În prezent, el beneficiază de educație datorită unui program
sprijinit de Salvați Copiii.
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COPILĂRII FURATE
Pentru cel puțin 700 de milioane de copii din lumea întreagă – și
poate pentru multe alte sute de milioane – copilăria s-a încheiat
prea devreme. Principalele motive includ sănătatea precară,
conflictele, violența extremă, căsătoriile timpurii, sarcinile
timpurii, malnutriția, excluderea de la educație și exploatarea
prin muncă.
Acești factori, luați în considerare împreună, au creat o criză
globală a copilăriei, care a atins proporții fără precedent.
De aproape un secol, Salvați Copiii luptă pentru a salva copiii
de sărăcie și discriminare. Acest nou raport - primul dintr-o serie
anuală - analizează cu atenție evenimentele care contribuie la
privarea copiilor de copilărie. Acești “factori determinanți ai
sfârșitului copilăriei” reprezintă un atac asupra viitorului copiilor.
Copilăria ar trebui să fie o perioadă de viață sigură, dedicată
creșterii, învățării și jocului. Fiecare copil merită o copilărie plină
de iubire, îngrijire și protecție, astfel încât să se poată dezvolta la
întregul potențial. Dar acest lucru nu este valabil pentru cel puțin
un sfert dintre copiii din întreaga lume.
Majoritatea acestor copii trăiesc în comunități dezavantajate
în țări în curs de dezvoltare, ce au fost ocolite de progresul care
i-a ajutat pe mulți dintre semenii lor. Mulți suferă de un amestec
toxic de sărăcie și de discriminare – fiind excluși din cauza a ceea
ce sunt: fată, refugiat, copil provenit dintr-o minoritate etnică
sau copil cu dizabilități. Aceste amenințări la adresa copilăriei
sunt, de asemenea, prezente și în țările cu venituri ridicate. Toate
țările, bogate și sărace, pot face un efort mai mare pentru a se
asigura că fiecare copil se bucură de dreptul la copilărie.
Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, Salvați Copiii
lansează un indice unic care explorează motivele principale
care duc la sfârșitul timpuriu al copilăriei. Indicele privind
sfârșitul copilăriei (End of Childhood Index) se axează pe un set
de evenimente majore care generează schimbarea vieții și
care semnalează întreruperea copilăriei. Acesta clasifică 172
de țări luând în considerare zone în care copilăria este cel mai
puțin afectată și zone în care este cel mai mult erodată. Acesta
arată care țări reușesc și care țări nu reușesc să ofere condiții
de creștere și protecție pentru cei mai tineri dintre cetățeni.
Indicatorii utilizați pentru a măsura sfârșitul copilăriei sunt:
mortalitatea sub 5 ani, malnutriția care stopează creșterea,
neșcolarizarea, exploatarea copiilor prin muncă, căsătoriile

timpurii, sarcina în adolescență, strămutarea cauzată de conflicte
și omuciderea copiilor.
Nu este întâmplător ce copii supraviețuiesc sau mor, care
învață sau nu, care sunt protejați sau răniți. Copilăriile pierdute
sunt rezultatul unor alegeri care exclud anumite grupuri de copii
în mod intenționat sau din neglijență. Milioane de copii au o
copilărie curmată brusc din cauza faptului că sunt ceea ce sunt și
din cauza locului în care trăiesc.
În ultimii 25 de ani s-au obținut beneficii majore în avantajul
copiilor, dar evoluțiile recente în combaterea sărăciei extreme
adesea nu au ajuns la acei copii care au cel mai mult nevoie de
ele - din cauza zonei geografice din care provin, a apartenenței
de gen/etnie sau a unei dizabilități, sau pentru că sunt victime ale
unui conflict.
Experiența pe care un copil o trăiește în copilărie este în mare
măsură determinată de îngrijirea și protecția pe care acesta le
primește sau nu de la adulți. Copiii au dreptul la supraviețuire,
hrană și nutriție, sănătate și adăpost. Copiii au, de asemenea,
dreptul de a fi încurajați și educați, atât în mod formal, cât și
informal. În plus, ei au dreptul să trăiască o viață fără teamă, în
condiții de siguranță, departe de violență și să fie protejați de
abuz și exploatare.
În 2015, liderii mondiali s-au reunit sub egida ONU pentru
a-și asuma un angajament îndrăzneț – acela de a pune capăt
sărăciei în toate formele sale până în 2030 și de a proteja planeta
pentru generațiile viitoare. Luate împreună, Obiectivele Globale
pe care le-au stabilit întruchipează o viziune a unui viitor în care
toți copiii se bucură de drepturile lor la sănătate, educație și
protecție - pe scurt, de dreptul lor la copilărie.1 În mod hotărâtor,
semnatarii noului acord au promis că acest lucru se va întâmpla
pentru toate segmentele societății - indiferent de venit, zona
geografică de proveniență, apartenență de gen sau identitate. Și
au promis că cei care au rămas cel mai în urmă - cei mai excluși
din societate – vor fi primii care vor beneficia de măsuri de
sprijin.
Acest angajament, de a nu lăsa pe nimeni în urmă, trebuie
să fie susținut. Numai atunci vom realiza potențialul său de
a transforma viața a milioane de copii din întreaga lume,
garantând până și ultimului copil copilăria pe care o merită.

SUTE DE MILIOANE* DE COPII DIN ÎNTREAGA LUME SUNT PRIVAȚI DE DREPTUL LA COPILĂRIE
263 DE MILIOANE

168 DE MILIOANE

156 DE MILIOANE

APROXIMATIV 40 DE MILIOANE

de copii sunt
neșcolarizați.

de copii sunt exploatați
prin muncă, iar jumătate
dintre aceștia (85 de
milioane) sunt supuși
muncilor periculoase.

de copii sub vârsta
de 5 ani sunt
subdezvoltați.

de fete (cu vârste între 15-19 ani) sunt
căsătorite; 15 milioane (sub vârsta de 18 ani)
sunt căsătorite încă din copilărie în fiecare
an și 4 milioane sunt căsătorite în fiecare an
înainte de a împlini vârsta de 15 ani.

APROAPE 28 DE MILIOANE

APROXIMATIV 16 MILIOANE

APROXIMATIV 8 MILIOANE

MAI MULT DE 75.000

de copii au fost strămutați cu
forța din casele lor (11 milioane
sunt refugiați, 17 milioane sunt
strămutați pe plan intern).

de fete cu vârste cuprinse
între 15 și 19 ani - și 1
milion de fete cu vârste sub
15 ani - nasc în fiecare an.

de băieți și fete cu vârste
cuprinse între 0-19 ani mor în
fiecare an; 75% dintre ei sunt
copii cu vârste sub 5 ani.2

de băieți și fete cu vârste
sub 20 de ani au fost
uciși în 2015.

*Copiii trec adesea prin mai multe momente care pun capăt copilăriei în același timp.
În total, se estimează că aproximativ 700 de milioane de copii din întreaga lume și-au pierdut copilăria din cel puțin o cauză. Această estimare este rezervată.
Numărul copiilor din întreaga lume care nu se bucură de copilărie este probabil subestimat. Consultați Metodologia și Notele de cercetare pentru mai multe detalii.

1
Convenția cu privire la drepturile Copilului (CRC) reprezintă un acord global pentru asigurarea unei copilării normale. Aceasta recunoaște copilăria ca un spațiu
separat de maturitate definit printr-un set specific de reguli. Acest raport arată că pentru sute de milioane de copii, promisiunea copilăriei care se află la baza Convenției
este încălcată. Pentru mai multe informații despre rolul CRC în definirea conceptului de copilărie, consultați raportul UNICEF The State of the World’s Children 2005.
2
OMS. Estimări privind starea de sănătate la nivel global 2015: Decese în funcție de cauză, per categorii de vârstă, gen, țară și regiune, 2000-2015. (Geneva: 2016)

Pagina 1

INTRODUCERE
Primul Indice anual privind sfârșitul copilăriei (End of Childhood
Index), întocmit de Salvați Copiii, compară cele mai recente date
pentru 172 de țări și evaluează unde sunt cei mai mulți și unde
sunt cei mai puțini copii lipsiți de copilărie. Norvegia, Slovenia și
Finlanda sunt în topul clasamentului. Primele zece țări, în general,
obțin scoruri foarte mari în ceea ce privește sănătatea, nutriția,
educația și protecția copiilor. Statele Unite se situează pe locul
36. Niger ocupă ultimul loc printre țările studiate.
Cele zece țări aflate în partea de jos a clasamentului - șapte
din Africa Centrală și de Vest - reprezintă o imagine inversă a
topului, având performanțe slabe la majoritatea indicatorilor.
Copiii din aceste țări au cele mai mici șanse de a-și trăi copilăria
din plin, o perioadă care ar trebui să fie dedicată dezvoltării
emoționale, sociale și fizice, precum și jocului. În aceste țări,
precum și în multe altele din întreaga lume, copiii sunt privați de
perioade semnificative ale copilăriei.
Deși provocările privind copilăria sunt cel mai accentuate
în Africa Centrală și de Vest, există unele semne de progres. În
această regiune, de exemplu, s-a redus mortalitatea copiilor sub
vârsta de 5 ani la jumătate față de cea din 1990. În ciuda sărăciei
relative, două țări (Liberia și Niger) au redus cu două treimi

rata mortalității în rândul copiilor. Alte nouă țări din regiune au
reușit cel puțin să tripleze ritmul de progres din anii 1990 până
în prezent sau au inversat tendința de creștere a numărului de
decese în rândul copiilor: Burkina Faso, Camerun, Republica
Centrafricană, Congo, Coasta de Fildeș, Gabon, Mauritania,
Senegal și Sierra Leone3. Aceste reușite arată că alegerile politice
pot conta mai mult decât bogăția națională, precum și că sărăcia
nu trebuie să fie o barieră în calea progresului.
Cu toate acestea, datele colectate pentru realizarea Indicelui
privind sfârșitul copilăriei (End of Childhood Index) evidențiază
diferențe extraordinare între țările bogate și cele sărace,
precum și nevoia urgentă de a accelera progresul pentru cei
mai vulnerabili dintre copii. Aceste statistici nu sunt doar simple
cifre. Disperarea umană și oportunitățile pierdute reprezentate
de aceste cifre impun ca, oriunde s-ar afla, copiii să beneficieze
de serviciile primare și protecția de care au nevoie pentru a
supraviețui și a prospera.
Consultați Indicele complet privind sfârșitul copilăriei (Complete
End of Childhood Index) clasamentul pe țări și o explicație a
metodologiei, începând de la pagina 7.

INDICELE COMPLET PRIVIND SFÂRȘITUL COPILĂRIEI 2017 - CLASAMENT

TOP 10

Țări în care există cele mai puține
amenințări la adresa copilăriei

ULTIMELE 10

Unde există cele mai mari
amenințări la adresa copilăriei

Poziția

Țara

Poziția

Țara

1

Norvegia

163

Guineea

1

Slovenia

163

Sierra Leone

3

Finlanda

165

Burkina Faso

4

Olanda

166

Sudanul de Sud

4

Suedia

167

Ciad

6

Portugalia

168

Somalia

7

Irlanda

169

Republica Africană Centrală

8

Islanda

170

Mali

8

Italia

171

Angola

10

Belgia, Cipru,
Germania, Coreea de Sud

172

Niger

United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME). Levels and Trends in Child Mortality: Report 2015. (New York: 2015)
(Grupul inter-instituțional al Națiunilor Unite pentru estimarea mortalității infantile (UN IGME). Niveluri și tendințe în mortalitatea infantilă:
Raport 2015. New York, 2015)
3
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ROMÂNIA
Indexul celor 172 de state ale căror date au putut fi colectate
și analizate în acest raport cuprinde 4 clasificări ale acestora,
în funcție de valorile indicatorilor privind sănătatea, educația,
exploatarea prin muncă, căsătoria și maternitatea timpurie
și violența: puțini copii își pierd copilăria, câțiva copii își pierd
copilăria, mulți copii își pierd copilăria, majoritatea copiilor își
pierd copilăria.
România ocupă locul 52 în raport, fiind clasificată în cea
de-a doua categorie - ”câțiva copii își pierd copilăria”, în care sunt
cuprinse state caracterizate prin niveluri de dezvoltate economică
diferite, însă confruntate cu probleme similare în ceea ce privește
protecția copiilor împotriva factorilor care determină sfârșitul
copilăriei. Aflate peste sau puțin sub media indicatorilor obținută

de țara noastră, se numără țări ca Ucraina, Kazahstan, China,
Serbia, Oman, Muntenegru, Liban, Tunisia, Bulgaria, Mauritius,
Iordania (medie superioară României) sau ca Chile, Armenia,
Tonga, Barbados, Turcia, Algeria, Sri Lanka (medie apropiată).
Nu e de neglijat faptul că, în acest nivel de performanță, sunt
incluse state care au făcut progrese semnificative față de deceniile
anterioare, dar în care copiii se confruntă în continuare cu riscuri
majore de a le fi furată copilăria (Mongolia, Albania, Moldova,
Coreea de Nord, Surinam, Maroc, Botswana, Peru, Ghana etc.).
Dintre membrii Uniunii Europene, doar România și Bulgaria nu
figurează în topul clasamentului format din 37 de țări cu scoruri
mari sau foarte mari în ceea ce privește sănătatea, nutriția,
educația și protecția copiilor.

SĂRĂCIA ÎN RÂNDUL COPIILOR DIN ROMÂNIA
Conform raportului Salvați Copiii, intitulat „Eradicarea sărăciei educaționale
și materiale în rândul copiilor din Europa”4 peste jumătate dintre copiii din
România (51%) se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, fenomen care
are consecințe grave pe termen lung, nu doar asupra copilului, ci asupra întregii
societăți.
Un copil vulnerabilizat din cauze care privesc statutul socio-economic
are îngrădit accesul la educație de calitate, iar acest fapt se transformă în
sărăcia educațională care tinde să se perpetueze de la o generație la alta. În
total, peste 26 de milioane de copii din Europa (număr care ar putea constitui
populația celui de-al șaptelea stat al Uniunii Europene) sunt expuși riscului de
sărăcie sau excluziune socială.
Deși tendințele diferă de la o țară la alta, nicio țară europeană nu este
scutită de sărăcia copiilor. Ponderea copiilor în risc de sărăcie sau excluziune
socială atinge 35% sau chiar mai mult în Bulgaria, Ungaria, Grecia, Spania și
Letonia și crește până la 51% în România.

Copii în risc de sărăcie sau
excluziune socială

România 51%
Bulgaria
Ungaria
Grecia
Spania
Letonia

<35%

MILIOANE DE COPII MOR ANUAL DIN CAUZE CE POT FI PREVENITE
La nivel mondial, numărul copiilor cu vârsta sub 5 ani care mor
din cauze care pot fi prevenite s-a înjumătățit în comparație cu
situația din anul 1990, mulțumită acțiunii globale care a îmbunătățit
acoperirea și calitatea îngrijirii materne și medicale a copilului,
datorită imunizărilor, tratamentelor pentru pneumonie, diaree,
malarie și alte boli mortale.
Cu toate acestea, mulți dintre cei mai săraci copii sunt încă
vulnerabili la toate aceste condiții și la altele. Lipsa unei acoperiri
cu servicii medicale universale, precum și lipsa unei alimentații

4

suficiente și o calitate slabă a apei potabile îi expune pe cei mai
dezavantajați copii la un risc foarte ridicat de deces. Aceste cauze
sunt valabile și pentru România, pe care indicele privind sfârșitul
copilăriei a plasat-o în zona portocalie - mortalitate scăzută
(11,1 la mie). Țara noastră se numără printre țările europene
cu cel mai ridicat număr de decese ale copiilor sub 5 ani, doar
Moldova și Albania având rate mai ridicate. Rate de 4 ore mai mici
înregistrează Finlanda, Islanda, Luxemburg, Norvegia și Slovenia.

http://salvaticopiii.ro/upload/p000600010001_Raport_saracie_2016.pdf
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MALNUTRIȚIA FURĂ COPIILOR VIITORUL
PE CARE ACEȘTIA ÎL MERITĂ
Un copil mic căruia nu i se oferă suficientă hrană și substanțe
nutritive nu poate crește corespunzător și poate rămâne prea
scund pentru vârsta lui. Această afecțiune este numită “nanism”
(oprire din creștere) și împiedică copiii să se dezvolte la întregul
lor potențial, mental și fizic.
Stoparea creșterii este cauzată de malnutriția cronică în
primele 1.000 de zile din viața copilului (de la sarcină până la
vârsta de 2 ani). Malnutriția cronică în acest stadiu al vieții
este în mare măsură ireversibilă, iar copiii afectați se confruntă
cu o viață de oportunități pierdute în educație și muncă. De

asemenea, aceștia sunt mai predispuși la boli și afecțiuni, din
cauza cărora pot muri.
Deși Raportul ”Copilării furate” nu prezintă date cu privire la
România, cercetări recente realizate în țara noastră, 5 arată că,
în mediul rural, 225.000 de copii se duc zilnic flămânzi la culcare,
iar 72% dintre familiile acestor copii nu pot asigura copiilor sub
5 ani alimentele de bază pentru evitarea îmbolnăvirilor grave
sau a malnutriției. Numărul copiilor vulnerabili din familiile
sărace, în care alocația sau venitul social sunt singurele surse de
subzistență, este în creștere.

LIPSA EDUCAȚIEI MENȚINE
COPIII CAPTIVI ÎN SĂRĂCIE
Educația copiilor oferă următoarei generații instrumentele necesare pentru
combaterea sărăciei și prevenirea bolilor. Construiește încredere, alfabetizare și
demnitate. Construiește o bază mai puternică pentru viitorul pe care îl împărtășim
cu toții. Și reprezintă dreptul fiecărui copil.
Unii dintre copiii care nu frecventează școala au mers la școală în trecut, dar
au renunțat; unii vor merge la școală în viitor, iar unii nu vor merge niciodată
la școală. Mulți dintre copiii lumii care frecventează școala nu învață nici măcar
elementele de bază ale citirii și matematicii. Pentru a aborda pe deplin criza
educațională globală - și pentru a obține beneficii sociale și economice însemnate
- educația de calitate, oferită în mod echitabil, trebuie să fie pusă la dispoziția
tuturor copiilor.
În România, 282.000 de copii între 7 și 17 ani nu urmează nicio formă de
educație, iar în anul școlar 2014-2015, 34.293 de copii au abandonat ciclul primar
ori gimnazial, cu 8.400 mai mulți decât în anul precedent, părăsirea timpurie a
școlii înregistrând cele mai mari cifre din Uniunea Europeană. În 2015, rata de
părăsire timpurie a școlii înregistra valoarea de 19,1%.6
Se știe că nivelul investițiilor din educație corelează invers proporțional cu
abandonul școlar, astfel, cu cat investițiile cresc, cu atât abandonul școlar scade,
30% din variația abandonului școlar fiind explicată de nivelul investițiilor din
educație. Acesta a fost raționamentul științific care a condus la introducerea în
Legea 1/2011 a educației naționale a obligației autorităților centrale și locale de a
aloca un minimum de 6% din PIB, însă în niciun an acesta nu a depășit 4%, valoarea
cea mai des întâlnită situându-se în jurul procentului de 3%.
În actualul raport, la indicatorul abandon școlar în ciclul primar și gimnazial,
România rămâne în aria portocalie a țărilor care se confruntă cu această
problemă, cu un procent de 12,1, considerat ca fiind scăzut prin raportarea la
situația globală, însă îngrijorător la nivel european. Continuând comparația cu
statele europene, România este depășită doar de Moldova (17,9%) și Macedonia
(13,1), celelalte state cu excepția Maltei (10,4) situându-se sub valoare de 10
procente (Bulgaria – 8,6%, Ungaria – 5,3%, Ucraina - 2,7%, Finlanda- 2%, Spania
– 0,7% etc.). Printre țările cu rate ridicate ale participării copiilor la sistemul
obligatoriu de învățământ, dar cu o situație economică net inferioară, ceea ce
subliniază indubitabil atenția redusă acordată educației copiilor în România, am
identificat Kenya (13,2), Bolivia (12,1%), Kyrgystan (11,0%), Sri Lanka (10,1%), Haiti
(9,9%), Mongolia (8,6%) sau Mauritius (8,5%).

5
6
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World Vision. Bunăstarea copilului din mediul rural, 2014.
Eurostat, 2016.

Procentul de copii
în afara școlii

Moldova

17,9%

Kenya

13,2%

Macedonia

13,1%

România

12,1%

Bolivia

12,1%

Kyrgystan

11,0%

Malta

10,4%

Sri Lanka

10,1%

Haiti

9,9%

Bulgaria

8,6%

Mongolia

8,6%

Mauritius

8,5%

Ungaria

5,3%

Ucraina

2,7%

Finlanda

2,0%

Spania

0,7%

COPIII EXPLOATAȚI PRIN MUNCĂ ȘI FORȚAȚI
SĂ EXECUTE MUNCI PERICULOASE
Numărul total al copiilor care lucrează a scăzut cu o treime
din anul 2000, dar se estimează că aproximativ 168 de milioane
de copii rămân în capcana exploatării prin muncă și forțați să
lucreze pentru a se întreține pe ei înșiși și familiile lor.
Copiii care lucrează pentru a-și susține familiile nu sunt doar
lipsiți de dreptul la educație. Lor le lipsesc, de asemenea, odihna,
jocul și recreerea. Își pierd oportunitățile de a participa la
comunitate, religie, activități culturale și sport. Pierderea acestor
drepturi înseamnă că, de fapt, mulți dintre copiii care muncesc își
pierd copilăria. Copiii săraci sunt mult mai expuși riscului de a fi
forțați să muncească decât cei mai bogați.

Raportul ”Copilării furate” nu deține date privind situația din
România. Ultima cercetare cu privire la acest fenomen a fost
realizată în 2004 și a evidențiat că între 70.000 și 140.000 de copii
erau implicați în forme grave de muncă,7 în gospodăriile rurale
sau în mediul stradal.8 Deoarece în ultimii 13 ani nu au mai fost
realizate cercetări cu privire la exploarea prin muncă a copiilor
din România, este imposibilă o estimare privind creșterea sau
reducerea incidenței acestei forme de abuz asupra copiilor. În
evidențele autorităților figurau, în 2016, 337 de copii exploatați
prin muncă9, o cifră care nu reflectă nicidecum situația reală.

IMPACTUL DEVASTATOR AL
CĂSĂTORIEI ÎN RÂNDUL COPIILOR
Căsătoria înainte de vârsta de 18 ani reprezintă o încălcare a drepturilor
copiilor și este ilegală într-un număr tot mai mare de țări. Cu toate acestea,
în prezent, aproximativ 40 de milioane de fete adolescente cu vârste cuprinse
între 15-19 ani sunt căsătorite10, iar dintre acestea, 4 milioane sunt căsătorite
înainte de 15 ani.11
Căsătoria timpurie are consecințe devastatoare pentru viața unei fete,
a cărei copilărie se termină mult prea curând, prin intrarea forțată în
perioada de maturitate și maternitate, înainte de a fi pregătită din punct de
vedere fizic și mental. Soțiile copii sunt deseori izolate, iar libertatea lor este
îngrădită. Ele se simt adesea lipsite de putere și sunt private de dreptul la
sănătate, educație și siguranță.
Căsătoria timpurie îi afectează, de asemenea, și pe băieți, însă într-o
măsură mult mai redusă decât în cazul fetelor.
Nici cu privire la acest indicator, România nu a ieșit din zona portocalie,
deși legislația permite căsătoria doar între majori, copiilor mai mari de 16
ani fiindu-le permisă doar în cazuri excepționale în temeiul unui aviz medical,
cu încuviințarea părinților sau a tutorelui și cu autorizarea din partea
instanței de tutelă. Astfel, în România, 6,7% dintre adolescenți cu vârsta
între 15 și 19 ani s-au căsătorit. Doar Moldova (9,9%), Rusia (7,5%), Ucraina
(6,4%), Albania (6,5), Belarus (7,5%) și Bulgaria (8,4%) înregistrează valori
apropiate. Media europeană este de aproximativ 2%. Dintre țările din alte
zone ale lumii cu valori sub cea a României amintim: Ghana (6,4%), Iordania
(5,9%), Kazakhstan (4,6%), Mongolia (5,3%), Namibia (5,4%), Swaziland (4,3%)
și Brazilia (3,9%).

Rata adolescenților cu vârste între
15 și 19 ani care s-au căsătorit

Moldova

9,9%

Bulgaria

8,4%

Rusia

7,5%

Belarus

7,5%

România

6,7%

Albania

6,5%

Ucraina

6,4%

Ghana

6,4%

Iordania

5,9%

Namibia

5,4%

Mongolia

5,3%

Kazakhstan

4,6%

Swaziland

4,3%

Brazilia

3,9%

Medie Europa

2,0%

Exploatarea copiilor prin Muncã în România, Cătălin Ghinăraru, Ana Maria Zamfir, Cristina Mocanu, 2004. Cifra de 70.000 a rezultat din declarațiile
părinților, iar cea de 140.000 din relatările copiilor.
8
Studiul privind cunoștințele, atitudinile și practicile referitoare la copiii străzii care muncesc și părinții acestora, Salvați Copiii România, 2004
9
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, decembrie 2016.
10
Calcul realizat prin înmulțirea ponderii globale a fetelor cu vârsta cuprinsă între 15-19 în prezent căsătorite sau care se află într-o relație (14%) din
numărul total de fete cu vârste între 15-19 ani la nivel mondial (285 de milioane). Surse: data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/; DESA ONU,
Divizia Populație. World Population Prospects: The 2015 Revision.
11
Ibid și SDG Indicators Global Database (Baza de date la nivel global cu indicatorii privind obiectivele de dezvoltare sustenabilă), Indicator: 5.3.1 –
Proporția de femei cu vârste între 20-24 ani care erau căsătorite sau se aflau într-o relație înainte de 15 ani, respectiv 18 ani (Accesat 22 martie 2017)
7
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RISCURILE SARCINII ÎN ADOLESCENȚĂ
– COPIII CU COPII
În fiecare an, aproximativ 17 milioane de fete dau naștere
unui copil, fiind forțate să își asume responsabilități de adulți
și punându-și în pericol sănătatea, educația și perspectivele
economice.
Sarcina la o vârstă fragedă, când corpul unei fete nu este
suficient de matur din punct de vedere fizic pentru a putea
naște fără complicații, duce adesea la consecințe devastatoare.
Complicațiile cauzate de sarcină și de naștere reprezintă a doua
cauză principală de deces pentru fetele adolescente cu vârste
cuprinse între 15 și 19 ani la nivel global. Este mai puțin probabil
ca mamele tinere să frecventeze școala și mult mai posibil ca
acestea să se confrunte cu probleme de ordin economic. Acest
lucru le expune pe ele și pe copiii lor la pericol de exploatare,
sănătate precară și perpetuarea ciclurilor de sărăcie.
Dintre toți indicatorii, rata nașterilor înregistrate în rândul
adolescentelor între 15 și 19 ani este cel mai îngrijorător,
România atingând cifra de 34 de nașteri la 1000 de adolescente,
în Europa, doar 2 state prezintă o situație relativ mai gravă:
Bulgaria și Georgia, cu valorile de 36,8, respectiv 38,3 de
nașteri. E un semnal de alarmă faptul că România se confruntă
cu un număr mai mare de nașteri în adolescență decât state
precum Rwanda (25,6), Trinidad Tabago (30,8), Emiratele
Arabe Unite (30,1), Uzbekistan (17,6), Albania (21,8), Bahamas
(28,7), Botswana (31), Burundi (27,9), Djibouti (21), India (23,3),
Mauritius (28,3).
În plus, datele Eurostat (2015) arată că, în Uniunea
Europeană, România înregistra cel mai mare număr de nașteri cu
mame între 10 si 17 ani (9,282 de nașteri, adică 4,7% din totalul
nașterilor din 2015, din care 676 erau minore între 10 și 14 ani).
Această situație a determinat Comitetul ONU pentru drepturile
economice, sociale și culturale să atragă atenția Guvernului
României că a devenit urgentă adoptarea unei strategii naționale
pentru a asigura accesul la îngrijiri de sănătate sexuală și a
reproducerii pentru tinerele și adolescentele din țară.
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Rata nașterilor înregistrate în rândul
adolescentelor între 15 și 19 ani

Georgia

38,3‰

Bulgaria

36,8‰

România

34,0‰

Botswana

31,0‰

Trinidad Tobago

30,8‰

Emiratele Arabe Unite

30,1‰

Bahamas

28,7‰

Mauritius

28,3‰

Burundi

27,9‰

Rwanda

25,6 ‰

India

23,3‰

Albania

21,8‰

Djibouti

21,0‰

Uzbekistan

17,6‰

CLASAMENTE REALIZATE ÎN BAZA INDICELUI PRIVIND SFÂRȘITUL COPILĂRIEI
(END OF CHILDHOOD INDEX RANKINGS)
Poziție

Țară

Scor

1
1
3
4
4
6
7
8
8
10
10
10
10
14
14
16
16
18
18
18
21
21
23
24
25
26
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Norvegia
Slovenia
Finlanda
Olanda
Suedia
Portugalia
Irlanda
Islanda
Italia
Belgia
Cipru
Germania
Coreea de Sud
Franța
Spania
Japonia
Elveția
Australia
Grecia
Luxemburg
Danemarca
Israel
Marea Britanie
Lituania
Croația
Estonia
Polonia
Noua Zeelandă
Ungaria
Letonia
Malta
Belarus
Singapore
Qatar
Bosnia şi Herţegovina
Statele Unite
Federația Rusă

985
985
983
982
982
981
980
979
979
978
978
978
978
976
976
974
974
973
973
973
972
972
971
970
969
967
967
964
962
956
953
951
949
947
942
941
940

38
39
40
41
41
43
44
45
45
47
48
49
49
51
52
53
54
54
56
56
58

Kuweit
Ucraina
Kazakhstan
China
Serbia
Oman
Muntenegru
Liban
Tunisia
Arabia Saudită
Maldive
Bulgaria
Mauritius
Jordan
România
Chile
Armenia
Bahamas
TfYR Macedonia
Tonga
Samoa

938
937
935
928
928
927
926
924
924
922
920
917
917
915
914
913
912
912
910
910
909

Poziție

Țară

Scor

59
59
61
61
61
64
65
66
67
67
67
70
71
71
73
74
74
76
77
78
78
80
81
82
83
84
85
85
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
96
98
99
100
101
102
103
103
105
105
107
108
109
109
111

Barbados
Turcia
Algeria
Cuba
Sri Lanka
Brunei Darussalam
Malaezia
Costa Rica
Argentina
Fiji
Sfânta Lucia
Mongolia
Albania
Trinidad și Tobago
Jamaica
Seychelles
Uruguay
Moldova
Turkmenistan
Coreea de Nord
Uzbekistan
Iran
Surinam
Palestina
Maroc
Thailanda
Cape Verde
Georgia
Azerbaidjan
Egipt
Brazilia
Mexic
Kyrgyzstan
Vietnam
Bhutan
Tadjikistan
Ecuador
Filipine
Vanuatu
Belize
Panama
Botswana
Indonezia
Paraguay
Peru
Africa de Sud
Namibia
Swaziland
Gabon
Guyana
Nicaragua
Insulele Solomon
Ghana

905
905
903
903
903
896
894
892
883
883
883
880
877
877
872
871
871
867
865
862
862
860
859
858
853
852
851
851
835
830
821
819
816
815
813
812
808
807
807
801
800
796
793
790
788
788
777
777
775
771
766
766
761

112
112
114
114
116

Myanmar
Rwanda
Bolivia
Sao Tome și Principe
India

757
757
756
756
754

Indicele reflectă nivelul mediu de performanță la nivelul unui set de opt indicatori privind sănătatea, educația, exploatarea prin muncă, căsătoria, sarcina
și violența în rândul copiilor. Singurul motiv pentru care o țară nu a fost inclusă în această analiză a fost lipsa datelor (ex. nu existau valori pentru trei
sau mai mulți indicatori la nivelul țării respective). Pentru a vedea setul de date utilizate pentru calcularea acestor poziții, inclusiv valorile care lipsesc,
mergeți la paginile 30-34. Benzile privind performanța reflectă măsura în care copiii au avut parte de o copilărie pierdută. Pentru detalii, consultați
Metodologia și Notele de cercetare.
*Colectarea datelor în momentele de conflict este dificilă și periculoasă. Cele mai recente date disponibile pentru statele afectate de conflicte sunt adesea
premergătoare escaladării violenței, astfel că nu surprind realitățile dure cu care se confruntă copiii. În Siria, spre exemplu, dovezile recente sugerează
că ratele de exploatare a copiilor prin muncă și numărul de căsătorii care implică minori au crescut. Aceste tendințe nu sunt reflectate de date sau
clasamentele realizate pe baza indicelui privind sfârșitul copilăriei.

Poziție

Țară

Scor

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
130
132
132
134
134
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Cambodgia
Columbia
Kenya
Republica Dominicană
Haiti
Timorul de Est
Irak
Congo
Venezuela
El Salvador
Djibouti
Senegal
Comoros
RPD Laos
Togo
Liberia
Uganda
Bangladesh
Nepal
Papua Noua Guinee
Rep. Arabă Siriană*
Zimbabwe
Etiopia
Yemen*
Burundi
Honduras
Gambia
Sudan
Tanzania
Zambia
Guatemala
Pakistan
Malawi
Lesotho
Eritreea
Afganistan
Guineea Ecuatorială

753
752
750
741
733
732
730
728
724
723
715
699
688
684
684
681
681
680
680
674
668
664
657
653
650
648
645
639
635
633
624
621
619
611
608
602
601

154
155
156
157
158
159
160
160
162
163
163
165
166
167
168
169
170
171
172

Benin
Mauritania
Guineea-Bissau
Madagascar
Coasta de Fildeș
Camerun
Mozambic
Nigeria
Congo
Guineea
Sierra Leone
Burkina Faso
Sudanul de Sud
Ciad
Somalia
Rep. Centrafricană
Mali
Angola
Niger

592
591
589
587
586
585
578
578
558
546
546
541
488
473
470
428
414
393
384

Puțini copii își pierd copilăria
Câțiva copii își pierd copilăria
Mulți copii își pierd copilăria
Majoritatea copiilor își pierd copilăria
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INDICELE COMPLET PRIVIND SFÂRȘITUL COPILĂRIEI 2017
(COMPLETE END OF CHILDHOOD INDEX 2017)

Factorul
care determină
sfârșitul copilăriei

Copilul
moare

Copilul suferă
de malnutriție
severă

Copilul nu
frecventează
școala

Copilul își
începe viața
profesională

Indicator

Rata mortalității
sub vârsta de
5 ani (decese
la 1.000 de
nașteri)

Oprirea din
creștere a
copilului (%
dintre copii între
0 și 59 de luni)

Copii de
vârstă școlară
primară și
gimnazială care
au abandonat
școala (%)

Copii exploatați
prin muncă (%
dintre cei cu
vârsta între 5 și
14 ani)

2015

2011-2016+

2011-2016+

2011-2016+

… Nu sunt disponibile date sau datele disponibile sunt neactualizate (ex. înainte de 2005)
x Datele se referă la cel mai recent an disponibil în perioada 2005-2010.
y Datele diferă de definiția standard (interpretați cu atenție).		
z Datele provin dintr-o sursă secundară (interpretați cu atenție).		
§ Include Africa de Est și de Sud, Africa de Vest și Centrală, Djibouti, Sudan.
‡ Europa Centrală și de Est și Comunitatea Statelor Independente.

Copilul se
căsătorește

Copilul
are un copil

Adolescenți
aflați în
Rata natalității
prezent într-o
la adolescente
căsătorie sau un
(nașteri la 1.000
concubinaj (%
de fete între 15
dintre fetele cu
și 19 ani)
vârsta între 15 și
19 ani)

2011-2016+

2015

Copilul este
victimă a violenței extreme

Populația
strămutată
forțat din cauza
unui conflict (%
din total)

Rata de omucideri în rândul
copiilor (victime
la o populație
de 100.000 cu
vârsta între 0 și
19 ani)

2016

2015

+ Datele se referă la cel mai recent an disponibil din perioada de referință.
a Estimări din MICS sau DHS recente (în așteptarea unei analize)			
b Estimările nu includ uniuni consensuale.				
c Există dovezi privind recrutarea și exploatarea copiilor (ex. copii soldați).
d Include populații relocate din Serbia și Kosovo
** Nu include China

*Pentru a include cât mai multe țări posibil în clasamente, datele privind prezența în școli pentru aceste 27 de țări au fost colectate din sondaje având în vedere că nu erau disponibile date recente privind înscrierea în școli.
Notă:10
Pentru indicatorul definiții, sursele datelor primare și secundare, pragurile de prevalență și clasificările regionale, consultați Metodologia și Notele de Cercetare.
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Indicele
privind
sfârșitul
copilăriei
2017
Scor

(din 1,000)

Loc

(din 172)

Hașurarea reflectă
prevalența:
Moderată
Ridicată
Foarte ridicată

INDICELE COMPLET PRIVIND SFÂRȘITUL COPILĂRIEI 2017
(COMPLETE END OF CHILDHOOD INDEX 2017)

Factorul
care determină
sfârșitul copilăriei

Copilul
moare

Copilul suferă
de malnutriție
severă

Copilul nu
frecventează
școala

Copilul își
începe viața
profesională

Indicator

Rata mortalității
sub vârsta de
5 ani (decese
la 1.000 de
nașteri)

Oprirea din
creștere a
copilului (%
dintre copii între
0 și 59 de luni)

Copii de
vârstă școlară
primară și
gimnazială care
au abandonat
școala (%)

Copii exploatați
prin muncă (%
dintre cei cu
vârsta între 5 și
14 ani)

2015

2011-2016+

2011-2016+

2011-2016+

… Nu sunt disponibile date sau datele disponibile sunt neactualizate (ex. înainte de 2005)
x Datele se referă la cel mai recent an disponibil în perioada 2005-2010.
y Datele diferă de definiția standard (interpretați cu atenție).		
z Datele provin dintr-o sursă secundară (interpretați cu atenție).		
§ Include Africa de Est și de Sud, Africa de Vest și Centrală, Djibouti, Sudan.
‡ Europa Centrală și de Est și Comunitatea Statelor Independente.

Copilul se
căsătorește

Copilul
are un copil

Adolescenți
aflați în
Rata natalității
prezent într-o
la adolescente
căsătorie sau un
(nașteri la 1.000
concubinaj (%
de fete între 15
dintre fetele cu
și 19 ani)
vârsta între 15 și
19 ani)

2011-2016+

2015

Copilul este
victimă a violenței extreme

Populația
strămutată
forțat din cauza
unui conflict (%
din total)

Rata de omucideri în rândul
copiilor (victime
la o populație
de 100.000 cu
vârsta între 0 și
19 ani)

2016

2015

+ Datele se referă la cel mai recent an disponibil din perioada de referință.
a Estimări din MICS sau DHS recente (în așteptarea unei analize)			
b Estimările nu includ uniuni consensuale.				
c Există dovezi privind recrutarea și exploatarea copiilor (ex. copii soldați).
d Include populații relocate din Serbia și Kosovo
** Nu include China

*Pentru a include cât mai multe țări posibil în clasamente, datele privind prezența în școli pentru aceste 27 de țări au fost colectate din sondaje având în vedere că nu erau disponibile date recente privind înscrierea în școli.
Notă: Pentru indicatorul definiții, sursele datelor primare și secundare, pragurile de prevalență și clasificările regionale, consultați Metodologia și Notele de Cercetare.

Indicele
privind
sfârșitul
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2017
Scor

(din 1,000)

Loc

(din 172)

Hașurarea reflectă
prevalența:
Moderată
Ridicată
Foarte ridicată
Page 11
Pagina 9

INDICELE COMPLET PRIVIND SFÂRȘITUL COPILĂRIEI 2017
(COMPLETE END OF CHILDHOOD INDEX 2017)

Factorul
care determină
sfârșitul copilăriei

Copilul
moare

Copilul suferă
de malnutriție
severă

Copilul nu
frecventează
școala

Copilul își
începe viața
profesională

Indicator

Rata mortalității
sub vârsta de
5 ani (decese
la 1.000 de
nașteri)

Oprirea din
creștere a
copilului (%
dintre copii între
0 și 59 de luni)

Copii de
vârstă școlară
primară și
gimnazială care
au abandonat
școala (%)

Copii exploatați
prin muncă (%
dintre cei cu
vârsta între 5 și
14 ani)

2015

2011-2016+

2011-2016+

2011-2016+

… Nu sunt disponibile date sau datele disponibile sunt neactualizate (ex. înainte de 2005)
x Datele se referă la cel mai recent an disponibil în perioada 2005-2010.
y Datele diferă de definiția standard (interpretați cu atenție).		
z Datele provin dintr-o sursă secundară (interpretați cu atenție).		
§ Include Africa de Est și de Sud, Africa de Vest și Centrală, Djibouti, Sudan.
‡ Europa Centrală și de Est și Comunitatea Statelor Independente.

Copilul se
căsătorește

Copilul
are un copil

Adolescenți
aflați în
Rata natalității
prezent într-o
la adolescente
căsătorie sau un
(nașteri la 1.000
concubinaj (%
de fete între 15
dintre fetele cu
și 19 ani)
vârsta între 15 și
19 ani)

2011-2016+

2015

Copilul este
victimă a violenței extreme

Populația
strămutată
forțat din cauza
unui conflict (%
din total)

Rata de omucideri în rândul
copiilor (victime
la o populație
de 100.000 cu
vârsta între 0 și
19 ani)

2016

2015

+ Datele se referă la cel mai recent an disponibil din perioada de referință.
a Estimări din MICS sau DHS recente (în așteptarea unei analize)			
b Estimările nu includ uniuni consensuale.				
c Există dovezi privind recrutarea și exploatarea copiilor (ex. copii soldați).
d Include populații relocate din Serbia și Kosovo
** Nu include China

*Pentru a include cât mai multe țări posibil în clasamente, datele privind prezența în școli pentru aceste 27 de țări au fost colectate din sondaje având în vedere că nu erau disponibile date recente privind înscrierea în școli.
Notă:12
Pentru indicatorul definiții, sursele datelor primare și secundare, pragurile de prevalență și clasificările regionale, consultați Metodologia și Notele de Cercetare.
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Loc

(din 172)
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Ridicată
Foarte ridicată

INDICELE COMPLET PRIVIND SFÂRȘITUL COPILĂRIEI 2017
(COMPLETE END OF CHILDHOOD INDEX 2017)

Factorul
care determină
sfârșitul copilăriei

Copilul
moare

Copilul suferă
de malnutriție
severă

Copilul nu
frecventează
școala

Copilul își
începe viața
profesională

Indicator

Rata mortalității
sub vârsta de
5 ani (decese
la 1.000 de
nașteri)

Oprirea din
creștere a
copilului (%
dintre copii între
0 și 59 de luni)

Copii de
vârstă școlară
primară și
gimnazială care
au abandonat
școala (%)

Copii exploatați
prin muncă (%
dintre cei cu
vârsta între 5 și
14 ani)

2015

2011-2016+

2011-2016+

2011-2016+

… Nu sunt disponibile date sau datele disponibile sunt neactualizate (ex. înainte de 2005)
x Datele se referă la cel mai recent an disponibil în perioada 2005-2010.
y Datele diferă de definiția standard (interpretați cu atenție).		
z Datele provin dintr-o sursă secundară (interpretați cu atenție).		
§ Include Africa de Est și de Sud, Africa de Vest și Centrală, Djibouti, Sudan.
‡ Europa Centrală și de Est și Comunitatea Statelor Independente.

Copilul se
căsătorește

Copilul
are un copil

Adolescenți
aflați în
Rata natalității
prezent într-o
la adolescente
căsătorie sau un
(nașteri la 1.000
concubinaj (%
de fete între 15
dintre fetele cu
și 19 ani)
vârsta între 15 și
19 ani)

2011-2016+

2015

Copilul este
victimă a violenței extreme

Populația
strămutată
forțat din cauza
unui conflict (%
din total)

Rata de omucideri în rândul
copiilor (victime
la o populație
de 100.000 cu
vârsta între 0 și
19 ani)

2016

2015

+ Datele se referă la cel mai recent an disponibil din perioada de referință.
a Estimări din MICS sau DHS recente (în așteptarea unei analize)			
b Estimările nu includ uniuni consensuale.				
c Există dovezi privind recrutarea și exploatarea copiilor (ex. copii soldați).
d Include populații relocate din Serbia și Kosovo
** Nu include China

*Pentru a include cât mai multe țări posibil în clasamente, datele privind prezența în școli pentru aceste 27 de țări au fost colectate din sondaje având în vedere că nu erau disponibile date recente privind înscrierea în școli.
Notă: Pentru indicatorul definiții, sursele datelor primare și secundare, pragurile de prevalență și clasificările regionale, consultați Metodologia și Notele de Cercetare.

Indicele
privind
sfârșitul
copilăriei
2017
Scor

(din 1,000)

Loc

(din 172)

Hașurarea reflectă
prevalența:
Moderată
Ridicată
Foarte ridicată
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INDICELE COMPLET PRIVIND SFÂRȘITUL COPILĂRIEI 2017
(COMPLETE END OF CHILDHOOD INDEX 2017)

Factorul
care determină
sfârșitul copilăriei

Copilul
moare

Copilul suferă
de malnutriție
severă

Copilul nu
frecventează
școala

Copilul își
începe viața
profesională

Indicator

Rata mortalității
sub vârsta de
5 ani (decese
la 1.000 de
nașteri)

Oprirea din
creștere a
copilului (%
dintre copii între
0 și 59 de luni)

Copii de
vârstă școlară
primară și
gimnazială care
au abandonat
școala (%)

Copii exploatați
prin muncă (%
dintre cei cu
vârsta între 5 și
14 ani)

2015

2011-2016+

2011-2016+

2011-2016+

Copilul se
căsătorește

Copilul
are un copil

Adolescenți
aflați în
Rata natalității
prezent într-o
la adolescente
căsătorie sau un
(nașteri la 1.000
concubinaj (%
de fete între 15
dintre fetele cu
și 19 ani)
vârsta între 15 și
19 ani)

2011-2016+

2015

Copilul este
victimă a violenței extreme

Populația
strămutată
forțat din cauza
unui conflict (%
din total)

Rata de omucideri în rândul
copiilor (victime
la o populație
de 100.000 cu
vârsta între 0 și
19 ani)

2016

2015

Indicele
privind
sfârșitul
copilăriei
2017
Scor

(din 1,000)

Loc

(din 172)

Denumirile folosite în acest raport nu implică exprimarea unei opinii din partea Salvați Copiii privind statutul
juridic al vreunei țări sau teritoriu sau cu privire la delimitarea frontierelor sau a granițelor acestora.
… Nu sunt disponibile date sau datele disponibile sunt neactualizate (ex. înainte de 2005)
x Datele se referă la cel mai recent an disponibil în perioada 2005-2010.
y Datele diferă de definiția standard (interpretați cu atenție).		
z Datele provin dintr-o sursă secundară (interpretați cu atenție).		
§ Include Africa de Est și de Sud, Africa de Vest și Centrală, Djibouti, Sudan.
‡ Europa Centrală și de Est și Comunitatea Statelor Independente.

+ Datele se referă la cel mai recent an disponibil din perioada de referință.
a Estimări din MICS sau DHS recente (în așteptarea unei analize)			
b Estimările nu includ uniuni consensuale.				
c Există dovezi privind recrutarea și exploatarea copiilor (ex. copii soldați).
d Include populații relocate din Serbia și Kosovo
** Nu include China

*Pentru a include cât mai multe țări posibil în clasamente, datele privind prezența în școli pentru aceste 27 de țări au fost colectate din sondaje având în vedere că nu erau disponibile date recente privind înscrierea în școli.
Notă:14
Pentru indicatorul definiții, sursele datelor primare și secundare, pragurile de prevalență și clasificările regionale, consultați Metodologia și Notele de Cercetare.
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Hașurarea reflectă
prevalența:
Moderată
Ridicată
Foarte ridicată

Daniel* are 7 ani și provine dintr-un mediu familial
violent și dezorganizat. Participă zilnic la activitățile
Școală după Școală derulate de Salvați Copiii.
*numele a fost schimbat pentru protejarea identității

Foto: Eduard Oti
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Save the Children USA
501 Kings Highway East, Suite 400, Fairfield, CT 06825
1-800-728-3843
www.SavetheChildren.org
Save the Children International
St Vincent’s House
30 Orange Street
London
WC2H 7HH
United Kingdom
+44 (0)20 3272-0300
www.SavetheChildren.net
Salvați Copiii România
Intrarea Ștefan Furtună nr 3
Sector 1, 010899, București
021316 61 76; 0744.360.915
rosc@salvaticopiii.ro
www.salvaticopiii.ro
Salvați Copiii România este o organizație neguvernamentală, asociație de
utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic sau religios, care
militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990,
în acord cu prevederile Convenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile
Copilului, cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și cu
legislația României. Salvați Copiii adoptă o poziție independentă în raport cu
acțiunile și măsurile instituțiilor, recunoscând că implementarea legislației și
a politicilor publice în materia drepturilor copiilor nu poate ignora strânsa
colaborare dintre autorități, familie, copii și societatea în care fiecare actor
implicat își acceptă responsabilitatea conform principiilor unui parteneriat
autentic și viabil.
În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizație
independentă din lume care promovează drepturile copilului și care cuprinde
29 de membri și desfășoară programe în peste 120 de țări, VIZIUNEA
noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la
supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA
de a obține progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și
producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. În cei 27 de
ani de activitate, peste 1.500.000 de copii au fost implicați în programele și
campaniile Organizației Salvați Copiii România.
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PE COPERTĂ:
Miruna.*, o fetiță de 15 ani, este mama
unei fetițe de un 1 an și 6 luni. Trăiesc
de la o zi la alta, într-un sat mic de
lângă Iași. În prezent sunt sprijinite de
Salvați Copiii.
*numele a fost schimbat pentru protejarea identității
Foto: Salvați Copiii

