Scriem
pentru
Drepturi

Scrisorile Copiilor
din România

O compilaţie de 25 de scrisori care marchează
aniversarea a 25 de ani de la ratificarea Convenţiei
ONU pentru Drepturile Copilului în România

Scriem pentru Drepturi - Scrisorile Copiilor din România
© World Vision România 2015
Coordonator raport: Simona Mihai
Editare: Gabriela Grama
Toate scrisorile au fost selectate de către membrii Consiliului
Consultativ al Copiilor World Vision Romania, prin vot direct.
© World Vision Internaţional 2014
Design si Layout: Carol Moskot Design + Direction.
Toate fotografiile şi desenele au fost colectate
cu sprijinul angajaţilor World Vision România.
Nicio porţiune din această publicaţie nu poate fi reprodusă fără acordul deținătorului de copyright,
cu excepţia unor scurte extrase sau paragrafe care să fie folosite pentru informarea publicului
asupra problemei drepturilor copiilor în România, conform Legii Drepturilor de Autor.

2

despre

Consiliul Consultativ al Copiilor

World Vision România

Din 2012, Consiliului Consultativ al Copiilor World Vision România
este vocea a peste 40.000 de copii
din comunitățile rurale unde ne desfășurăm activitatea.
Cei 12 copii din consiliu provin din județele Cluj, Dolj, Ialomița, Vaslui și Vălcea.
În 2015, au fost aleşi membrii Consiliul Consultativ al Copiilor:
Valer Alexandru Lumperdean, Diana Maria Gyurka, Carla-Elena Păun,
Lucia Prisecariu, Mihai Andrei Buză, Paul-Theodor Gologan,
Raluca Elena Lăcătuşu, Alexandru Vlad, Radu Mihai Cornaciu,
Rebecca Vasilica Bobaiţă, Nina Andreea Mihail, Marius Alexandru Săpăceanu.
Ei au rolul de a ne transmite principalele probleme cu care se confruntă copiii
dar şi de a ne propune soluţii pentru rezolvarea lor.
Acestea sunt analizate şi incluse pe agenda organizaţiei.
“Tineri consilieri” au încurajat copiii din comunităţile rurale de care aparţin
să redacteze scrisori, militând astfel pentru drepturile copiilor din România.
Cele mai bune 25 dintre acestea au fost selectate
de către membrii consiliului şi sunt prezentate în acest document.
Raportul “Scriem pentru Drepturi” este dedicat
aniversării a 25 de ani de la ratificarea
Convenţiei ONU privind Drepturile Copilului în România.
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DANIELA BUZDUCEA

Prefaţă

În anul în care România aniversează 25 de ani de la ratificarea Convenţiei ONU cu
privire la drepturile copiilor, Consiliul Consultativ al Copiilor din programele de
dezvoltare comunitar ale World Vision România a decis să facă o analiză pragmatică
asupra modului în care simt că principiile Convenţiei sunt aplicate în viaţa lor. Raluca,
Mihai, Lucia, Paul, Alexandru, Valer, Diana, Radu, Rebecca... au primit mandatul
colegilor lor să-i reprezinte. Raportul de faţă este primul lor proiect comun, un proiect
la fel de frumos ca nădejdea că România are o generaţie de tineri extrem de capabili
şi dornici să muncească pentru a construi un viitor mai bun, aici, în ţara lor.
De la prima întâlnire a Consiliului Consultativ aceşti tineri m-au uimit prin dovada
unui simţ excepţional al responsabilităţii pentru realitatea socială în care trăiesc şi un
profund spirit democratic şi caritabil. Prin efortul asumat de a crea acest raport au
demonstrat că pentru ei a face ceva pentru colegii lor, pentru ţara lor, pentru viitorul
nostru comun, sunt deja misiuni pe care încep să şi le internalizeze.
Scrisorile copiilor ne amintesc de faptul că o societate poate fi judecată prin felul
în care îşi tratează membrii cei mai vulnerabili, dar şi prin oportunităţile pe care
le crează pentru ca ei să se exprime şi să acţioneze în nume propriu. Includerea în
Convenţia ONU a dreptului copiilor la exprimarea opiniei a reprezentat un demers
extraordinar de a egaliza şansele copiilor de a le fi respectate cu adevărat drepturile
şi a creat un temei legal universal pentru libera exprimare. Din păcate, realitatea
de fiecare zi ne forţează să admitem că, în lipsa mecanismelor prin care să poată fi
exercitat, acest drept rămâne doar un deziderat al civilizaţiei moderne.
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Prin adoptarea Convenţiei ONU leaderii lumii au căzut de acord cu privire la dreptul
universal al celor mai vulnerabili dintre noi, resursa noastră cea mai preţioasă pentru
viitor – copiii noştri – de a fi protejaţi. România a ratificat acest document important
încă din primele zile ale democraţiei sale. Dar dacă adoptarea Convenţiei ar fi fost de
ajuns, nu am mai avea încă atât de mulţi copii care se confruntă cu malnutriţie, care
nu merg la şcoală, care sunt lipsiţi de grija şi dragostea părinţilor lor.
Cât de mult din ce ne-am asumat am reuşit să punem în practică? Şi mai ales, unde
mai avem încă de lucrat? Copiii ne dau câteva răspunsuri în acest sens.
În toate demersurile noastre, noi, cei de la Fundaţia World Vision România ne
străduim să creăm oportunităţi pentru ca drepturile copiilor să devină o realitate şi
ne dorim să oferim un viitor mai bun, şanse la dezvoltare şi o voce copiilor celor mai
vulnerabili. Pentru că aceasta este viziunea World Vision „pentru fiecare copil, viaţa în
toată plinătatea sa”, şi aceasta este şi nota comună pe care am regăsit-o în cele 25 de
scrisori cuprinse în acest raport.
Vă invit să citiţi cu inima un document care adună cuvintele, gândurile şi mai ales
speranţele a 25 de copii, selectaţi din cei câteva sute care au participat la proiectul
nostru. Şi cu siguranţă, dacă ne dorim cu adevărat, vom putea găsi împreună şi
resursele necesare pentru a răspunde întrebărilor şi solicitărilor întemeiate, după cum
veţi vedea, ale copiilor noştri.
Daniela Buzducea
Director Executiv

Daniela Buzducea
Director Executiv
Fundaţia World Vision România
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Stimaţi lideri ai ţării,
Mi-aş dori foarte mult ca această scrisoare să ajungă la voi. Aş vrea să vă spun că sunt
fericită deoarece, în ultimii 25 de ani s-a îmbunătăţit, din punctul meu de vedere,
unul dintre drepturi, şi anume dreptul la educaţie.
La acest drept s-au unit diferite eforturi pentru a face copiii să vină la şcoală, pentru a
învăţa. De exemplu, proiectele şi activităţile Fundaţiei World Vision România prin care
ei au putut realiza că şcoala este importantă.
Pe lângă acest drept care mi se pare că s-a îmbunătăţit este însă şi dreptul care eu
cred că nu a evoluat în cei 25 de ani ce au trecut: dreptul la o familie. Mulţi copii
sunt lăsaţi, abandonaţi de către familiile lor şi sunt duşi la casele de copii, unde au
parte de condiţii inacceptabile sau sunt duşi pe sub poduri şi în canale. Toate acestea
din cauza faptului că nu au avut o familie care să îi îngrijească şi care să le acorde
afecţiunea necesară.
Este adevărat că există orfelinate, însă toate în zadar, deoarece şi acolo învaţă să fure,
fiind îndemnaţi de alţii sau de bună voie. Locul acela nu este casa lor, nu sunt alături
de părinţi, de surorile sau fraţii lor şi nu primesc afecţiunea de care au atâta nevoie. Ei
suferă înăuntrul lor, deşi nu se vede.
Deci, aş dori, dacă se poate, să punem cap la cap toate aceste lucruri şi să facem ceva
în această privinţă, pentru ca fiecare copil să aibă o familie unde să-şi exprime opinia
şi de la care să primească afecţiunea de care are nevoie.
Vă mulţumesc că aţi avut timp să citiţi această scrisoare şi sper că veţi face ceva, cu
ajutorul nostru, dacă este nevoie, în privinţa copiilor abandonaţi.

Cu drag şi speranţă,
Bianca
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SCRISOAREA

Vaslui

Bianca

“Mulţi copii sunt lăsaţi, abandonaţi
de către familiile lor şi sunt duşi
la casele de copii, unde au parte de
condiţii neacceptabile sau sunt duşi pe
sub poduri şi în canale. Toate acestea
datorită faptului ca nu au avut o familie care să îi îngrijească şi care să le
acorde afecţiunea necesară.”
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SCRISOAREA

Vaslui
Iulian, 13 ani
Judeţul Vaslui

“Un copil educat se va descurca mai
bine în viaţă, va şti să comunice frumos cu alte persoane, să-şi manifeste stările şi sentimentele în mod
civilizat, astfel încât să nu deranjeze
persoanele din jurul său.”
6

Stimaţi lideri,
Mă numesc Iulian, am 13 ani, locuiesc în judeţul Vaslui şi sunt elev în clasa a
VIII-a la şcoala din satul în care locuiesc.
După părerea mea, cel mai important drept al copilului este dreptul de a
primi o educaţie bună.
Un copil educat se va descurca mai bine în viaţă, va şti să comunice frumos
cu alte persoane, să-şi manifeste stările şi sentimentele în mod civilizat,
astfel încât să nu deranjeze pe cei din jurul său.
Cum ar fi dacă, copiii ar fi lăsaţi să facă ce vor, nu ar primi educaţie şi s-ar
comporta urât, jignindu-şi atât părinţii cât şi persoanele dragi, ca dovadă a
lipsei educaţiei?
Poate că eu ca şi copil nu pot schimba educaţia unui alt copil, dar prin
dorinţă şi ambiţie se poate face orice.
Haideţi să ne implicăm şi împreună vom reuşi să facem ceea ce ne
propunem, anume să facem o societate în care copiii să fie civilizaţi şi să
nu-şi facă rău singuri!
Cu încredere,
Iulian

7

Rebecca,13 ani,
Judeţul Dolj

Stimaţi lideri ai ţării,
Mă numesc Rebeca, am 13 ani şi sunt din judeţul Dolj. Mă
consider norocoasă că am avut şansa de a îmi exprima
opinia şi de a realiza această scrisoare. Când am auzit prima
dată de Convenţia referitoare la Drepturile Copilului, miau venit în minte cazuri în care aceste drepturi nu sunt
respectate, printre care şi dreptul de a avea o familie.
Aş vrea să vă întreb cine sunteţi? Aţi fi fost cine sunteţi fără familia
dumneavoastră? Acum să încercăm să ne transpunem în pielea acelor copii
care nu au cunoscut niciodată privirea caldă şi îmbrăţişarea mamei sau sfaturile
tatălui. Vă imaginaţi cum ar fi fost să nu simţiţi sărutarea dulce a părinţilor
sau să fiţi în locul acelor copii care privesc cu ochii înlăcrimaţi, de la ferestrele
orfelinatelor, către copiii cu părinţii de mână? Ori în locul acelora care suspină
într-un colţ, amintindu-şi de momentele frumoase petrecute de cei dragi,
plecaţi acum la muncă în străinătate, deşi ştiu că pentru ei a fost făcut acest
sacrificiu, pentru a le oferi un viitor mai bun. Pentru noi, cei care am avut o
familie sunt parte din viaţa noastră, dar pentru alţii sunt lucruri de neînchipuit.
Fiecare copil are dreptul la o familie fiindcă nimic în lume nu se compară cu
o familie şi niciun lucru nu îi poate alina lipsa. Copilăria este perioada cea mai
frumoasă a vieţii, la care chiar dacă am vrea, nu ne-am mai putea întoarce.
Această perioadă trebuie petrecută lângă o familie, altfel nu se poate numi
copilărie, iar cei ce ne-am bucurat de acest lucru mărunt, ar spune unii, dar care
de fapt are o valoare inestimabilă, ne-am putea considera norocoşi. În sufletul
copiilor care nu au avut o familie, rămâne o amprentă care de multe ori le
afectează comportamentul dar şi multe semne de întrebare care de obicei nu
capătă răspunsuri.
În concluzie, în ciuda faptului că exită o Constituţie a Drepturilor Copilului,
aceste drepturi sunt de multe ori încălcate. Împreună, putem încerca să
rezolvăm această problemă sau macar să o diminuăm. Nu poţi să rămâi
indiferent atunci cand auzi o astfel de poveste. “Unde-s mulţi, puterea creşte”
spune un proverb iar eu sunt sigură că destui oameni vor să militeze pentru
acest drept. Lipsa unei familii e un lucru care marchează permanent viaţa unui
copil. Haideţi să nu lăsăm acest lucru să se întâmple, să îi sprijinim pentru ca
împreună să trăim într-o lume mai bună! Să nu fiţi indiferenţi! Eu, împreună
cu colegii mei din Clubul de Iniţiativă Comunitară “Amicii” milităm pentru
drepturile copilului.
Cu stimă şi respect,
Rebecca
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SCRISOAREA

Dolj

“În sufletul copiilor care nu au avut
o familie, rămâne o amprentă care de
multe ori le afectează comportamentul
dar şi multe semne de întrebare care, de
obicei, nu capătă răspunsuri.”
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SCRISOAREA

Vâlcea

“Mulţi dintre copii se lovesc atunci
când se joacă la leagăne sau la topogane, deoarece ele nu sunt înşurubate
bine sau sunt făcute din materiale
grele şi periculoase. Nu pe foarte
mulţi îi interesează acest lucru, dar
atunci când copiii se lovesc şi chiar
ajung la spital toţi sunt
în alerta şi dau vina pe
părinţi că nu au avut
grijă de ei.”

Diana,
.Judeţul Vâlcea
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Domnule Preşedinte,
Eu sunt o elevă din clasa a VIII-a pe nume Diana şi aş vrea să vă anunţ că dreptul copiilor la
joacă nu se dezvoltă atât de bine precum am vrea.
Mulţi dintre copii se lovesc atunci când se joacă la leagăne sau la topogane, deoarece ele
nu sunt înşurubate bine sau sunt făcute din materiale grele şi periculoase. Poate mulţi
oameni nu au observat asta, dar eu da.
Nu pe foarte mulţi îi interesează acest lucru, dar atunci când copiii se lovesc şi chiar ajung
la spital toţi sunt în alerta şi dau vina pe părinţi că nu au avut grijă de ei.
După cum ştiţi, cei mai mulţi dintre oameni v-au ales ca preşedinte, şi de asemenea sunt
şi eu fericită că aţi fost ales şi, de aceea, vă rog să nu ignoraţi acest lucru.
Evitaţi ca problemele acestea să se mai întâmple şi spun asta din proprie experinţă,
deoarece şi eu am căzut şi m-am lovit sub un leagăn. Ba chiar am fost martoră la rupturile
leagănelor şi la deşurubarea câtorva topogane.
După cum am spus mai devreme, vă rog şi îmi doresc ca această situaţie atât de gravă să
se rezolve. Îmi doresc ca noi, copiii, să ne distrăm şi să ne jucăm cum se cuvine.
Poate nu o sa fiu singura care o să vă ceară asta, dar nu cred că vreun copil îşi doreşte asta
mai mult decât mine.
Ştiu că sunteţi un om bun şi puteţi să rezolvaţi problemele care apar. Din câte am văzut,
Sibiul este cel mai frumos oraş pe care l–am vizitat, datorită dumneavoastră şi îmi doresc
ca şi România să fie cel mai frumos loc de vizitat, cu ajutorul dumneavoastră.
În fine, poate că “m-a luat vorba pe dinainte”, dar după cum v-am spus, îmi doresc ca toţi
copiii să aibă un loc de joacă sigur şi să nu li se mai întâmple atâtea accidente.
Cu ajutorul dumneavoastră noi putem face orice pentru că ştim că sunteţi un om cu suflet
bun şi un om care nu lasă nimic nerezolvat, precum alţii.
După cum este motto-ul dumneavoastră “Împreună putem schimba ţara” aşa cred şi eu
că se va întâmpla. Cu cât o să fim mai uniţi, cu atât mai mult România va deveni cea mai
frumoasă ţară.
Eu vă mulţumesc şi sper să-mi îndepliniţi dorinţa.
Cu drag,
Diana
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Dragi lideri ai acestei ţări,
Înainte de a vă prezenta subiectul acestei scrisori, aş dori să îmi exprim sincera apreciere în
legătură cu munca şi funcţia dumneavoastră în stat. De asemenea, aş vrea să vă mulţumesc
pentru eforturile depuse în interesul şi pentru bunăstarea poporului nostru.
Numele meu nu este nici cel mai important lucru şi nici cea mai discutabilă topică în acest
context. Ceea ce contează este că sunt un copil din România. Eu, conform Convenţiei
Drepturilor Copilului, am drepturi. Aceste drepturi, atât de importante pentru dezvoltarea
şi integrarea copilului în societate - şi implicit, a mea - ar trebui să fie respectate cu
stricteţe într-un stat cu regim democratic.
Consider că această scrisoare, care măcar ipotetic, va trece prin filtrul gândirii
dumneavoastră, este o şansă importantă, dar rară, de a-mi exprima opinia şi de a vă aduce
la cunoştinţă ceea ce cred, ceea ce gândesc. Adevărul este că foarte puţini copii, în special
în Romania, vor putea beneficia de o asemenea oportunitate. Nu este acest lucru, oare,
o abatere de la lege? Nu încălcăm, oare, un drept foarte important, şi anume dreptul la
opinie? În plus, nu este încălcarea dreptului la opinie şi o abatere de la normele morale?
Dacă vă întrebaţi, de ce am ales, din toate articolele documentului menţionat la început,
chiar Articolul 24, este de înţeles că unele aspecte ale societăţii româneşti vă sunt încă
necunoscute. Daţi-mi voie să vă spun că, din perspectiva unui copil - adică din perspectiva proprie - dreptul la opinie este esenţial. Încălcarea lui are consecinţe grave care devin
izbitor de evidente la nivel de generaţie. Noi nu vrem să trăim într-o ţară ca cea a bunicilor
şi părinţilor noştri, unde adevărul trebuie să fie mereu în favoarea conducerii, niciodată a
poporului.
În cazul în care nu sunteţi convins că, în România secolului XXI, dreptul la libera exprimare
este încălcat, iată câteva exemple: nu ne putem plânge de condiţiile precare din şcoli, nu
ne putem plânge de corupţia din sistemul de învăţământ şi cel sanitar şi, bineînţeles, nu
ne putem plânge de modul deplorabil în care suntem trataţi de anumiţi adulţi care ocupă
funcţii importante în anumite instituţii. Aceste lucruri au devenit un soi de regulă, şi asta
din cauza unor consecinţe care se mai pot numi şi ameninţări. Deşi pare exagerat, acesta
este adevărul cu care trebuie să se confrunte copiii, şi nu numai. De asemenea, el constituie o piedică în calea dezvoltării noastre ca ţară, ca civilizaţie.
Prin urmare, opinia, un cuvânt cu rezonanţă – cel puţin în urechile tinerilor - este un lucru atât de important în ţara noastră, încă influenţată de mentalitatea şi frica impusă de
regimul comunist. Generaţia mea, însă, îşi exprimă din toate puterile opinia: să se respecte
dreptul la opinie. Eu, prin această scrisoare şi în numele tuturor tinerilor care îşi doresc
acest lucru, sugerez ca părerile copiilor să fie luate în considerare mai mult şi bineînţeles,
pe cât de des posibil. Vă mulţumesc anticipat în cazul în care veţi lua o hotărâre privind
această problemă.
Cu respect,
Crina
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SCRISOAREA

Vaslui

Crina la un post de radio
local pentru a vorbi despre
drepturile copiilor

“În cazul în care nu sunteţi convinşi
că, în România secolului XXI, dreptul la libera exprimare este încălcat,
iată câteva exemple: nu ne putem
plânge de condiţiile precare din şcoli,
nu ne putem plânge de corupţia din
sistemul de învăţământ şi cel sanitar
şi, bineînţeles, nu ne putem plânge
de modul deplorabil în care suntem trataţi de anumiţi adulţi care
ocupă funcţii importante în anumite
instituţii.”
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SCRISOAREA

Ialomiţa

Ştefania,
Judeţul Ialomiţa

“Pentru mine, unul dintre cele mai
importante drepturi ale copiilor şi
care, în mod normal, trebuie să se
manifeste încă din prima clipă de
viaţă, este dreptul la o familie.”

414
1

Stimaţi reprezentanţi naţionali,
Sunt fericită că vă pot împărtaşi câteva dintre gândurile mele cu privire la
drepturile copiilor şi îmi doresc ca fiecare copil, adult în devenire, să îşi poată
expune problemele şi să fie ascultat.
Pentru mine, unul dintre cele mai importante drepturi ale copiilor şi care, în mod
normal, trebuie să se manifeste încă din prima clipă de viaţă, este dreptul la o
familie.

”

Este foarte important ca micul om să aibă parte de căldură, sprijinul şi îndemnul
unei familii, în principiu alcătuită din cei doi părinţi. Acest lucru joacă un rol
necesar în creşterea armonioasă şi în dezvoltarea personalităţii şi a caracterului
fiecărui copil. Un copil care creşte şi se dezvoltă într-o familie normală are mult
mai multe şanse să se integreze într-o societate şi să îşi creeze un drum mai bun
în viaţă; să reuşească să devină o persoană complexă, cu reuşite multiple.
În acelaşi timp, chiar dacă un copil provine dintr-o familie din care părinţii sunt
divorţaţi şi el se află în creşterea unuia dintre cei doi, copilul are dreptul de a-şi
păstra legăturile cu celălalt părinte. De exemplu, la mine în comună se află o
familie în care parinţii sunt despărţiţi şi cei trei copii au rămas în grija tatălui şi
a mamei acestuia. Deşi cei trei copii au dreptul să îşi păstreze relaţia şi legătura
cu mama lor, acest lucru este limitat de relaţia dificilă dintre cei doi părinţi şi
de vârsta fragedă a copiilor care permite influenţarea modului de gândire şi
percepţia întregii situaţii.
De aceea, este necesar, din punctul meu de vedere, ca fiecare copil să aibă acces
la informaţiile corecte despre fiecare membru al familiei sale şi să aleagă singur
dacă este bine pentru el să menţină relaţiile sau nu.
Sper ca pe viitor acest drept să fie mult mai respectat.
Cu drag,
Ştefania
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Stimaţi lideri,
Mă numesc Oana, am 16 ani şi sunt o tânără dintr-un mic oraş al României. Nu duc o
viaţă de lux, nici pe departe, dar am o viaţă normală şi mă bucur de lucrurile pe care
le am. Mă bucur deoarece ştiu, şi văd în fiecare zi, copii pentru care viaţa mea normală
este imposibilă. De ce imposibilă? Deoarece le sunt încălcate drepturile!
Încă din clasele primare am auzit de “Drepturile copilului”, însă la întâlnirile
organizate de Fundaţia World Vision România mi s-a format o idee de bază despre
aceste drepturi. Înainte ca eu să fi aflat de drepturile mele, mi-ar fi putut fi încălcate
fără ca eu să ştiu. Am avut norocul să nu mi se întâmple asta dar acum că am aflat
îndeajuns de multe lucruri despre drepturile noastre, ale copiilor, aş vrea să ajut! Să
ajut copiii pe care îi văd în fiecare zi în acelaşi colţ de stradă, îmbrăcaţi în aceleaşi
hăinuţe ponosite şi destul de subţiri pentru anotimul rece, făcând acelaşi lucru:
cerşind. Lor le sunt încălcate drepturile fără să conştientizeze asta, dar cel mai trist
este că le sunt încălcate de către cei ce le-au dat viaţă.
Dreptul la libertate şi la joacă pentru alţi copii de vârsta lor sunt perfect normale,
pentru ei sunt doar vise. Programul unui copil de vreo 9-10 ani, sau chiar mai puţin,
nu cuprinde şi ore în şir petrecute afară, iarna în plin ger sau vara la cele mai ridicate
temperaturi. Şi cerşesc, pentru ce? Pentru nevoile neînţelese ale părinţilor: alcool,
cafea sau ţigări. Iar ei trăiesc din mila trecătorilor cu suflet mare care văzându-le
mânuţele roşii şi umflate de la ger se îndură să le ofere ceva de mâncare. Zilele cele
mai rele sunt acelea în care copilaşii nu reuşesc să aducă niciun ban iar părinţii lor,
iresponsabili şi nepăsători, îi pedepsesc, nu le oferă hrană sau îi supun la munci fizice.
Eu cred că orice copil de pe planetă merită să fie fericit, să meargă la şcoală, să se
joace, să nu îi fie incălcate drepturile.
Acestea nu sunt poveşti fictive, este realitatea crudă pe care eu o văd, care mă
emoţionează şi mă intrigă în acelaşi timp. E destul să îi privesc în ochi şi pot observa
teamă dar şi nevoia de multă, multă iubire. Sunt alte astfel de cazuri în care copiilor le
sunt încălcate drepturile. Ei trebuie ajutaţi, trebuie să găsim soluţii pentru ca ei să aibă
o viaţă mai bună şi să acţionăm cât mai repede! Copiii sunt viitorul aşa că trebuie să
luăm măsuri!
Cu stimă,
Oana
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Oana, 16 ani,
Judeţul Vaslui

“Programul unui copil de vreo 9-10
ani, sau chiar mai puţin, nu cuprinde
şi ore în şir petrecute afara, iarna
în plin ger sau vara la cele mai ridicate temperaturi. Şi cerşesc, pentru
ce? Pentru nevoile neînţelese ale
părinţilor: alcool, cafea sau ţigări.”
7
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Daniel,
Judeţul Dolj

“Cred că oricine a întâlnit persoane care
dorm pe unde apucă şi care mănâncă ce
găsesc. Din punctul meu de vedere, nu
este corect deoarece toţi suntem egali
şi toţi avem aceleaşi drepturi. Niciodată
nu vom fi unii mai presus decât alţii.
Egalitatea înseamnă că toţi suntem oameni, că toţi suntem la fel şi că nu trebuie făcute discriminari între noi. ”
18

Dragi lideri ai acestei ţări,
Sunt Daniel şi mă simt foarte norocos că pot să vă scriu această scrisoare şi că
pot face vocea copiilor auzită. V-aţi gândit vreodată la dreptul la egalitate?
Ce înseamnă acest drept?
Cred că oricine a întâlnit persoane care dorm pe unde apucă şi care mănâncă
ce găsesc. Din punctul meu de vedere, nu este corect deoarece toţi suntem
egali şi toţi avem aceleaşi drepturi. Niciodată nu vom fi unii mai presus decât
alţii. Egalitatea înseamnă că toţi suntem oameni, că toţi suntem la fel şi că nu
trebuie făcute discriminări între noi. Doresc ca toţi oamenii care citesc această
scrisoare, măcar un moment să se gândească şi să înteleagă neputinţa altora.
Sper că această scrisoare nu e în zadar şi sper că m-am făcut auzit în numele
tuturor copiilor.
Totul ţine de iniţiativa pe care o aveţi şi dacă chiar doriţi să schimbaţi tot răul
în bine, pe mine mă va face mândru şi îmi va da speranţa că, pe viitor, aceste
cazuri se vor diminua şi până la urmă vor dispărea definitiv. Ma gândesc că
prin această scrisoare am putut fi de ajutor şi sper că ideea mea va fi pusă în
practică şi va ajuta o mulţime de oameni de pretutindeni.
Cu tot respectul,
Daniel
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Doamnei Preşedinte ANPDCA,
Vă scriu această scrisoare cu intenţia de a vă aduce la cunoştinţă realitatea pe care
noi, copiii, o observăm zi de zi, în şcolile noastre.
În ciuda faptului că toţi copiii au nişte drepturi ce ar trebui să fie respectate, acest
lucru nu se întâmplă mereu. Deşi educaţia este cea care ar trebui să ne ajute să ne
dezvoltăm şi să evoluăm, să ne depăşim condiţia, din păcate sunt copii ce nu se
pot bucura de acest privilegiu. Multe familii cu o situaţie materială precară nu au
posibilitatea să respecte acest drept al copiilor lor, sau din propria lipsă de educaţie
consideră că nu este foarte importantă.
În aceste condiţii, colegi de-ai noştri ajung să absenteze frecvent sau chiar să
abandoneze şcoala deoarece sunt obligaţi să stea să-şi îngrijească fraţii mai mici sau,
mai grav, să meargă împreună cu părinţii la munci fizice ce depăşesc de multe ori
capacităţile lor.
Chiar dacă reuşim uneori, prin forţe proprii sau cu sprijin din exterior să îi ajutăm cu
un minim necesar (haine şi rechizite) acest lucru nu este suficient.
Consider că aceşti copii ar trebui să beneficieze de o mai mare atenţie şi sprijin din
partea autorităţilor, atât sprijin material cât mai ales consiliere psihologică pentru ei
şi părinţii lor, în speranţa că lucrurile s-ar putea îndrepta.
Toţi aceşti copii au aceleaşi drepturi ca şi noi însă nu sunt vinovaţi cu nimic pentru
situaţia în care se află, iar noi ne-am bucura să-i avem zilnic printre noi, să ne trăim
copilăria şi să creştem împreună.
								
Cu respect,
Diana,
Judeţul Vâlcea
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Diana,
Judeţul
Vâlcea

“...colegi de-ai noştri ajung să absenteze frecvent sau chiar să abandoneze şcoala deoarece sunt obligaţi
să stea să-şi îngrijească fraţii
mai mici sau, mai grav, să meargă
împreună cu părinţii la munci fizice
ce depăşesc de multe ori capacităţile
lor.”
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“nu li se oferă dreptul la educaţie,
deoarece, majoritatea părinţilor
acuză lipsa încălţămintei, a hainelor,
a rechizitelor şi nu îşi înscriu copiii
la şcoală spunând că nu este nevoie
de prea multă şcoală pentru a munci
pământul sau a îngriji animalele..”
Paula, Judeţul Cluj
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Stimati guvernanţi,
Sunt conştientă de faptul că nu sunt cea mai expertă în a scrie o scrisoare şi nu am
tocmai cele mai expresive cuvinte, care să impresioneze sau să aibă un impact. Nu!
Nu am aceste abilităţi, însă am idei şi am voinţa înspre îndeplinirea acestor idei.
În această scrisoare am ales să vorbesc despre un drept al copiilor, şi anume dreptul
la dezvoltare sau cel puţin o să cuprind o parte a acestui drept care este încălcat cu
desăvârşire la mine în comunitate. Aşa cum fiecare copil primeşte la naştere dreptul
la o identitate proprie, aşa primeşte şi dreptul la dezvoltare, dar în comunitatea mea,
majoritatea părinţilor ignoră acest drept al copiilor. În cele mai multe familii din
comunitate se nasc mulţi copii, chiar dacă parinţii acestora au posibilitatea materială
sau nu, chiar dacă pot să ofere un cămin acestor copii sau nu, chiar daca pot să le
ofere o educaţie, sau NU!
De ce? De ce se întâmplă toate acestea? Să fie din cauza incoştienţei părinţilor? Să
fie din cauza banilor? DA! Acestea cred că sunt două cauze importante. Deoarece
părinţii văd prin copiii lor o sursă de venit, chiar dacă această alocaţie nu este o sumă
considerabilă, este un venit lunar stabil, părinţii neavând un loc de muncă. Dar acesta
nu este un motiv pentru a da naştere la 7-8 copii, sau poate chiar la mai mulţi, din
moment ce ei nu pot să le ofere copiilor un trai decent, o educaţie iar hrana este
puţină.
În comunitatea mea, începând de la copiii cei mai mici până la cei mai mari, nu li se
oferă dreptul la educaţie, deoarece, majoritatea părinţilor acuză lipsa încălţămintei,
a hainelor, a rechizitelor şi nu îşi înscriu copiii la şcoală spunând că nu este nevoie de
prea multă şcoală pentru a munci pământul sau a îngriji animalele. De ce să chinuim
atâtea suflete? Problema aceasta este foarte prezentă la mine în comunitate, şi am
avut ocazia să văd traiul acestor copii şi rezultatul lipsei educaţiei.
Chiar dacă există protecţia copiilor la nivel judeţean, aceasta nu este singura soluţie
deoarece am avut recent ocazia să aflu despre copiii unei familii din comunitatea
mea care aveau vârste cuprinse între 7 şi 8 respectiv 10 ani, nu erau înscrişi la
şcoală, la nivel local, familia a fost înştiinţată de acest lucru, însă părinţii nu au luat
nicio măsură pentru înscrierea copiilor la şcoală. A fost sesizată protecţia copilului
iar aceasta a decis să monitorizeze cazul, nu să intervină concret. Nu ar fi o soluţie
ca aceşti copii să fie separaţi de familie, dar din contra, ar duce un trai mai bun.
Totuşi, cred că cea mai bună soluţie ar fi tragerea la răspundere a acestor părinţi
iresponsabili, prin întâlniri cu părinţii şi echipe multidisciplinare care să promoveze
drepturile copilului şi să-i înveţe că aceşti copii sunt un dar de la Dumnezeu, nu o
sursă de venit.
Haideţi să o luăm de la capăt! Haideţi să le oferim o altă şansă acestor copii! Haideţi
să facem o lume mai bună! Haideţi să o facem împreună!
									
Paula,
Judeţul Cluj
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Stimaţi oameni ai legii,
Mă numesc Andreea, am 14 ani şi sunt extrem de conştientă că fiecare copil
are drepturi care trebuie luate în considerare. Pentu mine, cel mai important
drept este dreptul la sănătate, însă acum aleg să discut despre dreptul la
educaţie.
În opinia mea, educaţia joacă un rol extrem de important în viaţa fiecărui
om şi, de aceea, fondurile ar trebui să fie alocate şcolilor, căminelor, liceelor
etc.
Copiii au dreptul la o educaţie de calitate care să le asigure egalitatea de
şanse şi la învăţământ primar obligatoriu şi gratuit.
În comunitatea mea, drepturile copilului nu prea sunt luate în considerare
de aproape nimeni: primar, vice-primar şi unii profesori. De exemplu, în comunitatea mea din judeţul Ialomiţa sunt destule familii cu mulţi copii şi nu
au destule venituri, astfel încât unii părinţi consideră că nu au cum să ajungă
undeva sus pe scara socială. Fiecare copil are un vis al lui în ceea ce priveşte
cariera sa.
Mulţi copii minori sunt luaţi de pe băncile şcolii şi duşi la muncă. Aceştia pot
avea o capacitate incredibilă, însă fără exerciţii şi învăţare, se poate uita în
timp. Credeţi că e bine să muncească de la o vârstă fragedă? Consideraţi că
dreptul la educaţie este important? Dacă da, să încercăm să schimbăm ceva
în această lume, deoarece educaţia nu este luată în serios.
Am să vă spun despre o colegă de clasă care este foarte isteaţă, însă a
ajuns să fie în prag de corigenţă din cauza lipsei de informaţie şcolară şi a
numărului foarte mare de absenţe (75 de absenţe).
Pentru început, numele ei este Sorina şi are 8 fraţi. Condiţiile nu sunt prea
bune pentru un trai convenabil. Toţi 11 locuiesc în 2 camere, sunt copii cu
vârste cuprinse între 2 şi17 ani. Din cauza lipsei banilor, părinţii muncesc
cu ziua şi uneori îi obligă pe copii să se ducă cu ei chiar dacă aceştia vor să
meargă la şcoală.
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Andreea, 14 ani,
Judeţul Ialomiţa
Pagina 2
Prietena mea, Sorina, este nevoită să stea cu fraţii ei mai mici acasă în loc să
vină la şcoală. Pe faţa ei se vede dorinţa de a învăţa, de a cunoşte lucruri noi,
însă părinţii îi răpesc această dorinţă, transformând-o în muncă.
Consider că ceva trebuie schimbat în această lume cu privire la educaţie,
deoarece aceasta este lăsată în ultimul timp pe ultimul loc. Lumea trebuie să
prindă curaj iar copiii trebuie să înţeleagă care este adevărata importanţă a
educaţiei.
Aş avea mult de schimbat în comunitatea mea, dar nu numai. Toţi avem
dreptul la EDUCAŢIE! Solicit ca dumneavoastră, oameni ai legii, să luaţi cea
mai bună decizie.
Cu stimă şi mult respect,
Andreea,
Judeţul Ialomiţa

“Mulţi copii minori sunt luaţi de pe
băncile şcolii şi duşi la muncă. Aceştia
pot avea o capacitate incredibilă, însă
fără exerciţii şi învăţare, se poate uita
în timp.”
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Marta-Claudia,
16 ani,
Judeţul Vaslui

“În jurul nostru auzim oameni care
se plâng de ţara noastră, se plâng
de traiul pe care îl duc. Cu toţii vor
o schimbare; de unde vine această
schimbare? DIN NOI! Copii fiind
avem vise, dorim şi noi o schimbare, aspirăm spre un viitor decent
şi sigur.”
26

Domnule Preşedinte,
Mă numesc Voicu Marta-Claudia, am 16 ani şi locuiesc într-un sat din judeţul Vaslui. În
ciclul gimnazial, la orele de dirigenţie, am aflat despre drepturile copilului, iar această
temă a mai fost abordată în cadrul întâlnirilor cu membrii Fundaţiei World Vision
România. Facând o ierarhizare a acestora, am considerat a fi prioritar DREPTUL LA
EDUCAŢIE.
Deşi o parte din liderii ţării evită să se confrunte cu realitatea, mărturisesc că
majoritatea copiilor din cercul meu de prieteni nu au beneficiat de acest drept şi pot
spune că acest lucru şi-a lăsat amprenta asupra comportamentului lor, a felului lor de
a fi… se simt excluşi. De ce? Pentru că cei care hotărăsc pentru viitorul României, deşi
au plecat “de jos”, odată cu atingerea propriilor ţeluri, au uitat de unde au plecat, au
uitat că nu au fost mereu aşa cum sunt astăzi; excesul de putere i-a orbit şi nu mai văd
problemele ce apasă zi de zi asupra multor români. De ce consider a fi prioritar acest
drept? Deoarece COPIII SUNT VIITORUL! Iar un viitor bun înseamnă o educaţie bună!
În jurul nostru auzim oameni care se plâng de ţara noastră, se plâng de traiul pe care
îl duc. Cu toţii vor o schimbare; de unde vine această schimbare? DIN NOI! Copii fiind
avem vise, dorim şi noi o schimbare, aspirăm spre un viitor decent şi sigur.
Ma consider norocoasă deoarece, susţinută de familie, nu am fost privată de acest
drept, ci din contră, familia a fost cea care m-a susţinut, m-a încurajat şi a făcut
sacrificii pentru mine, ca eu să am parte de o educaţie bună. Nu vreau ca prietenii mei
să se simtă inferiori, mă doare să ştiu că unii copii nu au călcat niciodată pragul unei
şcoli, nu au simţit niciodată emoţia din prima zi de şcoală, nu au simţit căldura oferită
de colegi şi de profesori. Şcoala este pentru mine ca a doua familie şi TOT!
COPIII trebuie să aibă această “a doua familie”. Putem trăi ştiind că alţi copii nu au
parte de educaţie, că au fost privaţi de acest drept? Eu una nu pot! Dar sunt încă un
copil care aşteaptă să crească, să poată schimba, să poată îmbunătăţi. Până atunci,
apelez la dumneavoastră, cu convingerea că acestor cuvinte le vor fi acordate atenţia
necesară şi nu vor fi ignorate.
Cu mult respect,
Marta-Claudia,
Judeţul Vaslui
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Mihaela,
Judeţul Vâlcea

“Ştiu că există programe şi un sistem
naţional al sănătăţii, că beneficiem (sau
ar trebui să beneficiem) de consult gratuit, medicamente şi altele, dar uneori,
în satele din România, acest lucru se
întâmplă mai greu. Medicii sunt puţini
şi dispensarele departe iar noi am avea
uneori nevoie de ajutor.”
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Domnule Ministru al Educaţiei,
Domnule Ministru al Sănătăţii,
Am ales să scriu aceste rânduri deoarece sper să pot schimba ceva, să “schimbăm”
ceva împreună cu dumneavoastră, deoarece vorbesc şi în numele colegilor din şcoala
mea şi nu numai. Suntem mici, dar suntem mulţi şi avem drepturi de care dorim să ne
bucurăm în totalitate, că aşa suntem noi, copiii, vrem ce e mai bun.
Unul dintre aceste drepturi este dreptul la sănătate. Ştiu că există programe şi un
sistem naţional al sănătăţii, că beneficiem (sau ar trebui să beneficiem) de consult
gratuit, medicamente şi altele, dar uneori, în satele din România, acest lucru se
întâmplă mai greu. Medicii sunt puţini şi dispensarele departe iar noi am avea uneori
nevoie de ajutor.
Poate că un cabinet medical în şcoală este un avantaj greu de obţinut dar consider că
ar fi benefic să avem vizite frecvente ale medicului la şcoală, să fie doar la dispoziţia
elevilor.
Uneori, greutatea sau chiar responsabilitatea de a ajunge la Dispensarul din sat îi face
pe cei mai mulţi copii să fie trataţi necorespunzător sau chiar deloc, ceea ce poate
duce la agravarea situaţiei, sau, mai rău, la transmiterea bolilor în rândul colegilor.
Suntem mici, dar vrem să creştem în siguranţă, să fim sănătoşi, să ne bucurăm de
ceea ce copilăria ne oferă.
							
Cu respect,
Mihaela,
Judeţul Vâlcea
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“În ţara noastră există multe cazuri în
care unii copii au fost agresaţi foarte
brutal de către unii colegi, profesori,
părinţi sau străini fără să ştie de ce.
Generalizând această problemă, aproximativ jumătate din populaţia copiilor
suferă atât fizic cât şi psihic.”

Daniela,
Judeţul Vâlcea
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Domnule Ministru,
Ma numesc Daniela şi sunt elevă în clasa a VIII-a. Dreptul pe care
eu mi l-am ales este “Dreptul de a fi protejat împotriva violenţei
fizice”. Aş vrea să vă argumentez alegerea în urmatoarele rânduri:
consider că acest drept este încălcat de mulţi dintre noi, într-un
mod voit sau nedorit.
În primul rând, consider că oricare dintre noi, indiferent de religia
sau de etnia pe care o are, are dreptul de a fi protejat împotriva
violenţei fizice. În ţara noastră există multe cazuri în care unii copii
au fost agresaţi foarte brutal de către unii colegi, profesori, părinţi
sau străini fără să ştie de ce. Generalizând această problemă,
aproximativ jumătate din populaţia copiilor suferă atât fizic cât şi
psihic, fiind o mare problemă.
În al doilea rând, aş dori să vă spun că în mintea mea se dă un
război foarte crâncen cu anumite întrebări la care nu găsesc niciun
răspuns. “Cu ce-i ajută violenţa pe aceşti oameni? Pot ei renunţa la
astfel de fapte? Unde vor ajunge daca vor continua să comită astfel
de greşeli?” şi multe alte întrebări.
Mă înspăimântă gândul şi nu pot să-mi imaginez ce fel de
sentimente au acei oameni când comit astfel de fapte.
În opinia mea, cred că acei oameni care fac astfel de greşeli,
nu au avut o familie care să-i protejeze, să-i înveţe să facă
diferenţa dintre bine şi rău, să gândească şi să le dea sfaturi.
Când porţi, de exemplu, un dialog cu o persoană îţi dai seama
de comportamentul pe care îl are prin gesturi şi maniere. Aceste
lucruri mărunte ne pot ajuta să vedem dacă o persoană are cei
şapte ani de acasă sau nu. Acest indiciu ne poate ajuta pe noi să
nu intrăm în dscuţii şi să nu ne împrietenim cu astfel de modele
deoarece am risca să ajungem ca ele.
Când privesc pe fereastră văd cum unii copii sunt batjocoriţi,
porecliţi, agresaţi verbal sau fizic, îmi vin lacrimi în ochi şi sincer,
îmi pare rău. Eu nu aş permite nimănui să-mi agreseze familia,
indiferent cine ar fi. În viaţă am învăţat un lucru, că fără educaţie nu
poţi ajunge nicăieri.
								
Daniela,
Judeţul Vâlcea
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Stimaţi lideri,
Mă numesc Ana Maria, am şaisprezece ani şi sunt elevă a Colegiului Naţional
Pedagogic “Gheorghe Lazăr”. Trecând prin şcoala gimnazială, am remarcat
probleme ale copiilor, probleme de comportament. Unul dintre drepturile
copilului este educaţia. Este vizibil faptul că, de multe ori, acest drept este
încălcat.
Fiecare copil are dreptul la educaţie, să fie învăţat cum să se comporte într-un
colectiv, cum să reacţioneze în situaţiile dificile. Pentru că acest drept îi este
încălcat, copilul nu are de unde să ştie cum să respecte un om, devine violent.
Când eram în gimnaziu, certurile apăreau din cauza meciurilor de fotbal, cel
care era lipsit de educaţie şi respect provoca certurile deoarece el nu putea să
accepte realitatea, că a pierdut. Problema era că violenţa se abătea asupra unor
persoane care nu aveau nimic în comun cu problema lui. De aceea, susţin cu
tărie acest drept al copilului. Fiecare are dreptul la educaţie, la cunoaştere în
toate domeniile.
Din punctul meu de vedere, o soluţie a acestei probleme ar fi ca în programul
orelor de curs, copiii să aibă un opţional a cărui programă să cuprindă teme
precum educaţia în faţa societăţii, educaţia acasă, să cuprindă codul bunelor
maniere etc. Este esenţial pentru copil să cunoască toate aceste forme de
educaţie, el trebuie să ştie cum să-şi gestioneze furia, în ce circumstanţe trebuie
să o pună în vedere. Un alt mod de a-i învăţa pe copii toate aceste coduri este:
pe timpul verii să fie organizate tabere unde copiii să fie învăţaţi şi însoţiţi
de către voluntari. Aceştia să le explice ce este educaţia şi în ce constă ea. Să
organizeze jocuri de rol unde fiecare copil să adopte ipostaze diferite (elevprofesor, mamă-fiu), să fie învăţaţi cum să se comporte în mai multe situaţii.
Am scris aceste rânduri cu gândul la copiii a căror drept este încălcat. Am scris
în speranţa că această problema se va remedia.
Cu speranţă,
Ana-Maria,
Judeţul Cluj
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SCRISOAREA

Cluj

“Fiecare copil are dreptul la educaţie,
să fie învăţat cum să se comporte
într-un colectiv, cum să reacţioneze
în situaţiile dificile. Pentru că acest
drept îi este încălcat, copilul nu are
de unde să ştie cum să respecte un
om, devine violent..”
33

SCRISOAREA

Vaslui
Raluca, 14 ani,
Judeţul Vaslui

“Copiii care se bucură din plin de
copilărie pot povesti oricând despre
aminitirile plăcute cu familia. Dar în
această ţară sunt mii de copii care nu
au şansa acestor amintiri.”

434
3

Stimaţi lideri ai ţării,
Numele meu este Raluca, am 14 ani şi sunt elevă în clasa a VIII a. După
părerea mea, cel mai important drept al copilului este “dreptul de a fi
copil” – dreptul la o copilărie fericită.
Ceea ce încerc să spun este că orice copil are nevoie să-şi manifeste
bucuriile copilăriei. Fiecare copil are dreptul la o copilărie fericită...
Dar, totuşi, haideţi să fim realişti, sunt foarte mulţi copii în România
care din anumite motive nu ştiu ce înseamnă bucuria de a fi copil. Eu
cred că aceşti copii, cărora le sunt încălcate drepturile se simt excluşi.
Copiii care se bucură din plin de copilărie pot povesti oricând despre
aminitirile plăcute cu familia. Dar în această ţară sunt mii de copii care
nu au şansa acestor amintiri.
Să ne punem în pielea lor... Cum ar fi dacă în familia noastră ar exista
doar certuri, scandaluri şi chiar violenţă atât verbală cât şi fizică iar alţi
copii ar povesti cât de bine se simt alături de persoanele dragi şi cu ce
amintiri frumoase vor rămâne din copilăria lor.
Oare aceşti copii au şanse egale de dezvoltare? Aceşti copii au
nevoie de sprijinul vostru, al nostru, al tuturor şi cred că ţine de
responsabilitatea instituţiilor statului să se asigure că acest drept al
copiilor nu este încălcat.
Haideţi ca împreună, copii şi adulţi, să-i ajutăm pe aceşti copii să-şi
construiască nişte amintiri frumoase! Haideţi să fim parte din fericirea
lor!
Cu încredere,
Raluca,
Judeţul Vaslui
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Mr. President,
We, children and youths from across Lebanon, came together to reflect on the Millennium Development Goals as 2015. We are writing Your Majesty, as the official
representative of the Middle East, in the hope that you would make our voice heard
through your participation in the United Nations meeting on the post-2015 agenda.
We have discussed the concerns of children and youth in Lebanon, in particular, and
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Judeţul Vâlcea
Finally, we trust that Your Majesty will be our ambassador at the United Nations, giving voice to the issues we have raised, which the assembled parties will hopefully find
radical solutions for. We are, in advance, deeply grateful to Your Majesty and appreciate your efforts in securing a brighter and safer future for the children and youths of
the Middle East and the world, as we are convinced that the input of children and
youths will contribute to the attainment of solutions toward the advancement of
societies.
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SCRISOAREA

Vâlcea

“Din păcate există şi copii ale căror
drepturi nu sunt respectate, aceştia
fiind abuzaţi, neavând capacitatea să
se dezvolte normal. Cum ar fi fost
ca părinţii să vă lase într-un centru
de plasement sau pe stradă? Aţi mai
fi fost acum, aici? Aţi mai fi avut
aceleaşi aspiraţii?”

Carla Elena, Judeţul Vâlcea
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SCRISOAREA

Cluj

Gabriel, 15 ani.
Judeţul Cluj

“Copilul care are un lucru de spus
trebuie apreciat deoarece doreşte să
facă o îmbunătăţire mediului în care
trăieşte dar din nefericire, acasă, la
şcoală etc. oamenii nu îl ascultă, ba
chiar mai mult îl jignesc iar acest lucru
îl face să se închidă în el însuşi,”
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Stimaţi lideri,
Mă numesc Gabriel, am 15 ani şi cu ocazia participării în acest grup de
voluntariat în care am învăţat să apreciez cu adevărat munca în echipă şi
rezultatele acesteia, doresc cu tărie să apăr un drept foarte important pentru
copii, dreptul la libera exprimare.
Personal, de multe ori, în trecut dar şi acum, mă lovesc de oameni care
încalcă flagrant acest drept. Copilul care are un lucru de spus trebuie
apreciat deoarece doreşte să facă o îmbunătăţire mediului în care trăieşte
dar din nefericire, acasă, la şcoală etc. oamenii nu îl ascultă, ba chiar mai
mult îl jignesc iar acest lucru îl face să se închidă în el însuşi, să nu mai
comunice şi să înceteze să fie proactiv în activităţile pe care le desfăşoară.
Este de-a dreptul şfâşietor că aceste lucuri se întâmplă şi se întâmplă foarte
des.
Paradoxul acestui subiect este că la şcoală, la Limba Româna, copiii învaţă
în lucrări scrise să îşi exprime propria opinie cu privire la anumite subiecte
propuse de către profesor.
Există metode de rezolvare a acestor probleme însă este nevoie de multă
voinţă pentru a schimba un om care era obişnuit să privească doar înainte
şi care jigneşte un copil, în prag de maturizare, fără scrupule. Aceşti oameni
răi trebuie ori să se schimbe ori să dispară din domeniul public deoarece
în fiecare zi fac victime din viitoarea societate care în viitor are să conducă,
distrug personalităţi ale copiilor care în viitor ar fi putut să schimbe lumea în
bine.
În concluzie, aş dori să afirm că dreptul la libera exprimare este foarte
important în dezvoltarea psihică a copiilor deoarece ei doresc mereu să
cunoască lucruri noi, mereu văd la 360 de grade şi au metode diferite de
rezolvare a unor probleme care li se impun. Noi trebuie să încercăm să-i
convingem pe cei care privesc doar înainte, să se schimbe puţin, pentru o
lume mai bună.
Gabriel,
Judeţul Cluj

39

Mr. President,
We,
children
Stimaţi
lideri,and youths from across Lebanon, came together to reflect on the Millennium Development Goals as 2015. We are writing Your Majesty, as the official
representative
thesimt
Middle
East, in the
hope that
would
make
Deşi am doar 17ofani,
o puternică
legătură
întreyou
mine
şi ţara
mea.our
Vădvoice
viaţaheard
în
through
your
participation
in
the
United
Nations
meeting
on
the
post-2015
roşu, galben şi albastru, mă bucur pentru realizările României şi mă întristez agenda.
când văd
We
havesale,
discussed
the concerns
children
andsăyouth
inîmpărtăşi
Lebanon,opiniile
in particular,
lipsurile
iar pentru
mine esteofun
privilegiu
vă pot
mele.and
the
world,
in
general,
and
would
like
to
highlight
the
following
key
issues:
În rândurile ce vor urma am ales să vă vorbesc despre un drept al copilului, dreptul de
a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a beneficia
Violence
against
children and sexual abuse: To this day, violence against children
de îngrijire
medicală.
remains widespread in our society. Violence is especially perpetrated against children
home
in schools.
Violence
De ceatam
ales and
să vorbesc
despre
copii?leaves psychological and emotional scars in
children, jeopardizing their education and future. In the face of such realities, we call
for
the introduction
of training
sessions
in school
curricula
to address
the problem
Pentru
că sunt un grup
vulnerabil,
dar mai
ales pentru
că reprezintă
viitorul
ţării, al
of
violence,
its
root
causes,
and
the
adverse
impacts
it
generates.
It
is
important
that
Europei, al planetei. De asemenea, copiii sunt oglinda adulţilor, sunt niste flori care
organizations
be
created
to
raise
awareness
among
parents
and
teachers
about
theun
trebuie udate cu dragoste, gânduri bune şi protejate pentru a înflori şi pentru a da
harmful
psychological
effects
of
violence
on
children
and
how
to
replace
violence
nou aspect întregii lumi.
with constructive alternatives.
De ce am optat pentru susţinerea acestui drept?
Discrimination: The Middle East is renowned for its diverse communities in terms
of
faith,
ethnicity,tuturor
living standards,
affiliation.
to such diversity, a
Deşi
respectarea
drepturilorand
arepolitical
importanţă
majorăDue
în dezvoltarea
portion
of
society’s
children
and
youths
suffer
from
discrimination,
where they
are
armonioasă a unui copil consider că dreptul menţionat mai sus reprezintă
o temelie
denied
the
privileges
enjoyed
by
other
citizens,
as
well
as
their
basic
rights.
For
inpentru toate celelalte, un drept fără de care toate celelalte sunt inutile.
stance, certain members of various confessional communities do not encourage their
children
to interact
with
one another.
Theyvăzând
even go
far as preventing
tolerance
Acum ceva
timp eram
optimist
şi bucuros
căas
sistemul
medical este
în plinăof
others.
Here,
it
is
vital
that
religious
education
be
introduced
in
school
curricula
to
ascensiune, dar acesta nu doar stagnează ci şi involuează.
allow students to learn about all faiths at a very young age. It is also essential that
awareness
campaigns
be conducted
to target
communities
given their
În ţara din Uniunea
Europeană
care acordă
cel parents
mai micand
buget
pe cap de locuitor
responsibility
for
implanting
in
their
children
the
conviction
that
all
people
pentru sănătate, consider că măcar copiii ar trebui să fie trataţi preferenţial. are equal.
Amalgamul de probleme din sistemul medical românesc are drept consecinţă slaba
Lack
of child
and youth participation
public
policy
decision-making:
dezoltare
şi infrastructură.
Acest lucruineste
foarte
vizibil
în mediul rural The
undelack
o of
child
and
youth
participation
in
public
policy
is
a
problem
we
suffer
from
in
the
Arab
suplimentare a cadrelor medicale ar fi esenţială.
World. We believe that the solution here is simple and lay in the creation of youth
committees
involve children
youths
the
formulation
of publicsecolului
policies, XXI
Pentru mine to
reprezintă
o durereand
enormă
să in
văd
copii
care, în România
whether
in schools
and universities,
in municipal
councils and governments
and de
the
sfârşesc sau
suferă drame
iremediabile
din cauza subdezvoltării
unui sistem atât
United
Nations.
This
will
help
to
empower
children
and
youths
by
making
them
part
important pentru menţinerea vieţii.
of the decision-making process.
Este nefiresc să vezi oameni care îşi termină viaţa înainte de o începe. Ar trebui
Finally,
we trust
Your Majesty
will be
our ambassador
at the
o mobilizare
şi othat
conştientizare
la nivel
naţional
a priorităţilor.
NuUnited
putemNations,
pune giving voice to the
issues weînaintea
have raised,
which the assembled parties will hopefully find
autostrăzile,
de exemplu,
sănătăţii.
radical solutions for. We are, in advance, deeply grateful to Your Majesty and appreciate your efforts in securing a brighter and safer future for the Cu
children
and youths
of
încredere
şi speranţă,
the Middle East and the world, as we are convinced that the input of children
and
Alexandru,
youths will contribute to the attainment of solutions toward the advancement
of
Judeţul Ialomiţa
societies.

40
40

SCRISOAREA

Ialomiţa

Alexandru, 17 ani,
Judeţul Ialomiţa

“În ţara din Uniunea Europeană care
acordă cel mai mic buget pe cap de
locuitor pentru sănătate, consider
că măcar copiii ar trebui să fie
trataţi preferenţial. (...) în mediul
rural, o suplimentare a cadrelor
medicale ar fi esenţială..”
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SCRISOAREA

Cluj

Roxana
Judeţul Cluj

“Sunt nenumărate cazuri în care
ambii părinţi au probleme cu alcoolul,
iar copiii sunt nevoiţi să le suporte
toate mofturile...”
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Stimaţi guvernanţi,
Prin această scrisoare aş vrea să evidenţiez unul dintre cele mai importante
drepturi ale copiilor din întreaga lume, nu doar din România, acesta ar fi
dreptul la protecţie împotriva oricăror forme de violenţă sau abuz.
Eu cred că fiecare copil ar trebui să fie protejat mai mult sau mai puţin de către
persoanele din jurul lui, responsabilitatea părinţilor ar trebui să fie mai mare
în ceea ce priveşte creşterea copiilor, iar implicarea societăţii şi a instituţiilor
statului care trebuie să vegheze asupra respectării dreptului la protecţie, să
nu fie la un nivel foarte scăzut. Cu toţii ştim că peste tot sunt părinţi care îşi
abuzează copilul sau îl obligă să facă diferite lucruri care nu sunt deloc pentru
vârsta lui. Există părinţi care efectiv, aflându-se de cele mai multe ori în stare
de ebrietate, îi obligă pe copii să li se supună.
Sunt nenumărate cazuri în care ambii părinţi au probleme cu alcoolul, iar
copiii sunt nevoiţi să le suporte toate mofturile.
Poate că nu mă exprim destul de corect sau nu respect eu toate normele
gramaticii, dar ştiu exact care este scopul acestei scrisori. Vreau ca toţi copiii
care se află în situaţii similare, să scape cumva de această problemă.
Pentru cei mici, acesta este de-a dreptul un calvar iar ei nu au nici cea mai
mică vină pentru ce li se întâmplă. De cele mai multe ori ei nu îşi dau seama
în ce situaţie se află, fiind crescuţi cu ideea de a se supune părinţilor sau
persoanelor mai mari decât ei. Dacă nu fac asta sunt consideraţi copii lipsiţi
de respect sau „fără cei şapte ani de acasă”. Aceşti copii cred ca aceasta este
normalitatea.
Sper că împreună putem rezolva aceste probleme pe care le întâlnim peste
tot în această lume. Cele mai importante soluţii pentru rezolvarea acestora ar
fi: părinţii ar trebui traşi la răspundere pentru viaţa copiilor lor, iar dacă aceştia
nu se conformează cu regulile atunci instituţiile, respectiv “Protecţia copilului”
să îşi facă simţită prezenţa.
Cu respect,
Roxana,
Judeţul Cluj
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Dragi eroi ai drepturilor,
Mă simt norocoasă că am dreptul de a vă scrie şi exprima liber. Sper ca
această scrisoare să ajungă în mâinile voastre şi să faceţi ceva în această
privinţă.
Ceea ce aş vrea să spun este faptul că în ţara noastră, ROMÂNIA, dreptul
de a creşte alături de părinţi nu mai este respectat deoarece sunt foarte
puţine locuri de muncă, şi de aceea, părinţii sunt nevoiţi să plece în alte
ţări pentru a întreţine situaţia financiară.
Eu fac parte dintr-un astfel de caz, şi simt în fiecare zi, pe propria piele,
durerea şi nevoia de a-mi strânge în braţe părinţii, de a primi un sfat de
la ei, de a râde cu ei, de a plânge cu ei…
Educaţia, la rândul ei, trebuie să vină din partea părinţilor, iar de aceea,
în multe familii, aceasta lipseşte deoarece copii sunt lăsaţi acasă cu
bunicii, neajungând să se dezvolte atât moral, cât şi material. Copiii
intră în tot felul de anturaje negative, umblând pe toate străzile şi
căpătând vicii care îi afectează pe cei din jur.
AVEM NEVOIE DE DUMNEAVOASTRĂ!
AVEM NEVOIE CA DREPTURILE SĂ NE FIE RESPECTATE.
SUNTEŢI REPSONSABILI DE DREPTURILE NOASTRE!
Cu drag,
Sarai,
Judeţul Dolj
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Dolj

“...simt în fiecare zi, pe propria
piele, durerea şi nevoia de a-mi
strânge în braţe părinţii, de a primi
un sfat de la ei, de a râde cu ei, de
a plânge cu ei….”

Claudia,
17 years old
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SCRISOAREA

Vaslui

“Ce vreau eu? Acces la educaţie.
Pentru toată lumea. Pentru că este
dreptul copiilor şi obligaţia adulţilor,
întrucât tinerii sunt viitorul ţării..”

Dana,
la o emisiune TV pentru tineri
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Dana, Judeţul Vaslui

Persoanei care decide în fiecare zi asupra vieţii mele
E cert că nu ma cunoşti. Nici nu ai avea de unde, dar vei auzi curând. Vei mai auzi
despre mine. Nu, nu voi câştiga Miss Univers şi nici nu voi descoperi nimic, dar
voi avea o meserie care va presupune să aflu şi să transmit adevărul indiferent de
consecinţe sau de obstacolele din calea mea. Voi reuşi pentru că sunt ambiţioasă,
pentru că muncesc şi, cel mai important, pentru că merg la şcoală. Şi tu ai mers.
Şi ai mei. Nu însă şi vecina de peste drum care la 16 ani s-a lăsat de şcoală.
Bineînţeles că nu o cunoşti. Ea este o entitate fictivă într-un raport pe care l-ai citit
cu ceva timp în urmă. Dar ea există. Ştii că ai decis asupra viitorului prietenilor mei
când ai decis închiderea câtorva şcoli? Ştii că imi influenţezi viaţa în fiecare zi prin
fiecare simplă semnătură? Ştii câţi copii nu beneficiază de dreptul la educaţie?
Bineînţeles că ştii, în rapoarte, cifrele sunt clare: n copii în situaţie de abandon,
n şcoli închise, profesori concediaţi, elevi ce au ales munca în detrimentul şcolii.
Destinele ratate le-a numărat cineva? Eu nu mă pricep la numărare, dar pot spune
sigur că numărul copiilor ce nu beneficiază de acces la servicii educaţionale este
foarte mare. Educaţia este vitală, încă de la vârste fragede. Un copil care nu a mers
la grădiniţă se va adapta mai greu în societate, un copil cu patru clase va creşte
numărul semi-analfabeţilor. Fie că ne place sau nu, aceştia vor deveni adulţi, cel
mai probabil, şomeri. Ce ne pasă dacă fata ce stătea în spatele clasei a abandonat
şcoala? „E problema ei şi a familiei”, am spune. NU, greşit, e problema întregii
societăţi întrucât, la un moment dat, va avea o familie în care copiii se vor ghida
după ideea „dacă mama a trecut prin viaţă fără şcoală, eu de ce n-aş putea?”
La polul opus se vor afla cei care-şi doresc să înveţe, însă şcoala dărăpânată şi rece
nu e deloc prietenoasă sau sigură. Nu ştiu cum este să faci naveta, să te trezeşti la
ore foarte matinale pentru a prinde autobuzul, dar mi-am ascultat colegii şi sunt
sigură că nu e plăcut. Şcoala, mai ales în mediul rural, a devenit un lux pe care
foarte puţini şi-l permit.
Poate că lucrurile acestea nu vă sunt străine. Ce vreau eu? Acces la educaţie.
Pentru toată lumea. Pentru că este dreptul copiilor şi obligaţia adulţilor, întrucât
tinerii sunt viitorul ţării. Cu un popor educat, o ţară poate trece peste orice
piedici economice sau de altă natură şi pentru că am avut parte de o educaţie
corectă. Atât acasă, dar mai ales la şcoală, nu aştept nimic fără muncă, cred că
fiecare dintre noi ar putea da o mână de ajutor la reformarea sistemului. Nu doar
materia predată de un profesor înseamnă educaţie. Şcoala nu oferă doar un
bagaj informatic, ci şi unul emoţional, formează o conduită, învăţându-i pe elevi
să respecte reguli, un orar, etc. Vreau ca generaţiile următoare să aibă parte de o
educaţie de calitate. Cred în educaţie ca soluţie pe termen lung la orice, mai ales
la problema sărăciei care afectează atât de grav comunitatea noastră.
Cu respect,
Adolescenta care va schimba lumea
pentru că a avut parte de o educaţie de calitate,
Dana
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Stimaţi lideri,
Mă simt onorată să scriu această scrisoare, care, poate, vă va face să înţelegeţi ceea ce
am observat că se petrece în jurul meu, în ceea ce priveşte nerespectarea drepturilor
copiilor.
Trăiesc într-o comunitate din Cluj în care aproximativ 20% din populaţie o reprezintă
rromii. Este o comunitate cu o cazuistică a problemelor sociale foarte complexă. Cunosc
o mulţime de cazuri povestite de mama mea, care este asistent social, iar multe dintre
ele am avut ocazia să le văd cu ochii mei, în care copiii trăiesc adevărate drame din cauza părinţilor alcoolici şi violenţi. Aceşti părinţi îşi neglijează copiii, pe unii trimiţându-i
chiar la cerşit şi, implicit, luându-le dreptul de a frecventa şcoala.
Neglijenţa asupra copiilor se manifestă sub următoarele forme: lipsa de preocupare
a părinţilor pentru aspectul fizic - am întâlnit pe stradă o mulţime de copii cu haine
murdare, unii chiar desculţi; lipsa de preocupare privind relaţionarea cu copilul, comunicarea. Foarte mulţi copii provin din familii cu părinţi analfabeţi, adică din medii subculturale. Acest mediu în care trăiesc copiii dezvoltă carenţe educaţionale.
O altă formă de neglijenţă ar fi privarea copiilor de educaţie formală. Pentru foarte mulţi
părinti, şcoala şi frecventarea acesteia nu este importantă. La fel, am observat lipsa
interesului părinţilor de a colabora cu autorităţile locale în scopul facilitării accesului la
serviciile sociale pe care comunitatea le oferă, adică refuzul părinţilor de a fi consiliaţi
asupra importanţei sănătăţii copilului, de pildă, de a i se administra toate vaccinurile
gratuite şi obligatorii. O altă formă de neglijenţă pe care am constatat-o este refuzul
părinţilor de a însoţi acei copii care au nevoie de evaluare complexă la medici specialişti
în scopul încadrării lor într-un grad de handicap.
În ceea ce priveşte violenţa, există numeroase forme de abuz şi rele tratamente în familii
în care tatăl este violent atât cu mama copiilor cât şi cu copiii. Aceşti copii sunt speriaţi
şi pot ajunge în situaţia în care să intre în programe de consiliere psihologică. În toate
aceste situaţii este încălcat dreptul la protecţie faţă de oricare formă de violenţă, abuz,
rele tratamente sau neglijenţă. (art. 85)
Soluţiile pe care le consider eu potrivite, se pot concretiza în următoarele acţiuni de
intervenţie: asigurarea în fiecare şcoală a unui specialist psiholog în scopul includerii
copilului abuzat în programe de consiliere psihologică adaptate nevoilor acestora;
construirea unor centre în care mama şi copilul abuzat se pot “refugia”, campanii de
informare şi responsabilizare a părinţilor cu privire la importanţa protecţiei copilului faţă
de aceste forme de abuz, violenţă sau neglijare, emiterea unor legi mai concrete care să
apere drepturile menţionate şi mai multă implicare din partea autorităţilor şi a poliţiei.
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Sper să trăiesc ziua în care în România să nu se mai “negocieze” soarta copilului, în care
sistemul de protecţie să nu opună atâta rezistenţă şi să respecte drepturile copiilor, aşa
cum sunt respectate în alte ţări civilizate.
									
Raluca Diana,
Judeţul Cluj

“Am avut ocazia să văd cu ochii mei:
copii care trăiesc adevărate drame din
cauza părinţilor alcoolici şi violenţi.
Aceşti părinţi îşi neglijează copiii, pe unii
trimiţându-i chiar la cerşit şi, implicit,
luându-le dreptul de a frecventa şcoala..”
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“M-a îngrozit faptul că mama lui îl lovea
cu brutalitate fără să îi pese de durerea
pe care bietul copil o îndura şi fără să
realizeze cât de mult suferea. Nu ştiam
ce aş fi putut face eu, fiind doar un
copil de 10 ani, aşa că am plecat de acolo
cu ochii în lacrimi, părându-mi foarte
rău pentru prietenul meu.”
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Dragi lideri,
De-a lungul existenţei sale, omul a vrut să fie liber. Cu toate acestea, când este nevoit
să ia o decizie, este pus în dificultate, iar unii dintre noi încă nu conştientizează
responsabilitatea pe care fiecare decizie luată o trage după sine. Pentru a deveni, însă, un
om responsabil trebuie să primeşti o educaţie pe măsură, astfel că întreaga ta existenţă se
conturează din vremea copilăriei. Aceasta este cea mai fragedă perioadă din viaţa fiecăruia
dintre noi, iar principiile care ne sunt insuflate când suntem copii, ne vor urmări toată
viaţa. Consider, aşadar, că orice copil îşi merită dreptul de a fi protejat împotriva oricărei
forme de violenţă, abuz, rele tratamente sau neglijenţă. Eu am avut norocul să mă nasc
într-o familie cu adevărate principii morale. Am învăţat încă de mică să-i respect pe cei
din jur, am fost răsplătită când am făcut bine, dar de asemenea am fost şi pedepsită când
am facut câte o năzbâtie. Cu toate acestea, nu am fost niciodată agresată în vreun fel. Am
înţeles mai târziu că nu toţi copiii aveau şansa să se nască într-o familie ca a mea, iar la
vârsta de 10 ani am asistat la o scenă care m-a facut să-mi respect şi să-mi iubesc familia şi
mai mult.
Îmi amintesc că eram în vacanţa de vară, şi, ca oricărui copil îmi plăcea să ma joc dar
singură nu avea acelaşi farmec, iar sora mea era plecată de acasă, aşa că am hotărât să
chem un prieten din vecini să se joace cu mine. Când m-am apropiat de casa lui, l-am auzit
pe acesta plângând şi strigând după ajutor. M-am speriat extrem de tare şi m-am grăbit să
vad ce se întâmplă. M-a îngrozit faptul că mama lui îl lovea cu brutalitate fără să îi pese de
durerea pe care bietul copil o îndura şi fără să realizeze cât de mult suferea. Nu ştiam ce aş
fi putut face eu, fiind doar un copil de 10 ani, aşa că am plecat de acolo cu ochii în lacrimi
după ce mama lui a strigat la mine să-mi văd de treabă, părându-mi foarte rău pentru
prietenul meu. Mă gândeam atunci, cu mintea mea de copil, că mama lui este un om rău
şi că cineva trebuie să o pedepsească. Azi, deşi în mintea mea a rămas impregnată această
imagine, mă gândesc că probabil trebuie să fie ajutată. Prietenul meu nu este singurul
copil care a fost agresat de părinţi. Aceste cazuri sunt extrem de numeroase, astfel că ar fi
extrem de greu să pedepsim fiecare părinte care îşi agresează copilul.
Ceea ce se poate face, în schimb, este să informăm cât de greşit este modul în care
procedează şi să le atragem atenţia asupra consecinţelor care pot să apară. Acest lucru ar
fi posibil prin mediatizarea subiectului, prin manifestări de amploare cu scopul combaterii
violenţei de orice fel: fizice, verbale sau chiar sexuale, prin încurajarea populaţiei să
raporteze autorităţilor în momentul în care sunt martorii unor astfel de lupte, astfel ca
făptaşul să poată fi tras la răspundere, prin intermediul centrelor de consiliere familială sau
a unor servicii care să prevină şi să se ocupe de cazuri de violenţă.
Vă sfătuiesc, astfel, pe fiecare dintre voi, să nu rămâneţi pasivi în faţa acestor cazuri şi cred
că cea mai bună modalitate de a încerca să vă conving de gravitatea acestui act este să vă
rog să vă puneţi în locul celui abuzat. Să vă imaginaţi pentru 5 secunde că voi puteţi fi în
locul vecinului meu lipsit de apărare în faţa furiei dezlănţuite a părinţilor. Doar Dumnezeu
are dreptul de viaţă şi de moarte asupra noastră, motiv pentru care spun hotărât stop
violenţei şi vă încurajez să faceţi şi voi acelaşi lucru.
Cu stimă şi speranţă,
Roberta,
Judeţul Cluj
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Stimaţi lider,
Sunt onorată că am ocazia să-mi împărtăşesc părerile şi necesităţile în legătură cu
comunitatea în care am crescut şi că pot spera la îmbunătăţiri şi la un trai mai bun
în această lume.
În timpul copilăriei nu am realizat niciodată cât de multe necazuri suntem
nevoiţi să înfruntăm în această viaţă şi am fost norocoasă deoarece m-am născut
sănătoasă, într-o familie iubitoare şi am avut parte de momente minunate pe care
le merită orice copil. Acum am 15 ani, am mai crescut, m-am maturizat şi am intrat
uşor sub aripile adolescenţei. Am realizat că în acest univers oamenii sunt diferiţi
şi fiecare are problemele sale pe care trebuie să le înfrunte. Mi-am dat seama că
nu toţi copiii se pot bucura de comunicare, de noi prieteni sau de sentimentele de
bucurie pe care le simţeam eu de fiecare dată când jucam jocurile mele preferate
cu alţi copii. Mereu mă întristam când întâlneam în viaţa de zi cu zi unele cazuri
care mă afectau emoţional şi care îmi ştergeau zâmbetul de pe buze. O problemă
des întâlnită, care nu respectă un drept important în viaţa multor copii este
acordarea de protecţie specială copiilor cu dizabilităţi. Tot timpul mi-a trecut
această problemă prin faţa ochilor la şcoală, în parcuri sau pe stradă. Aceşti copii
sunt excluşi frecvent din comunitate şi de multe ori nu se pot bucura de o viaţă
normală, fericită, pe care mulţi dintre noi nu o preţuim…
Singurul lucru care le luminează sufletul acestor copii este dragostea familiei,
deoarece doar familia le înţelege şi le acceptă limbajul, felul în care arată,
comportamentul şi gândirea. Realizarea mai multor centre în care ei ar putea fi
ajutaţi şi modelaţi ar avea un efect extraordinar în comunităţile noastre. I-ar ajuta,
de asemenea, şi angajarea de persoane specializate în şcoli care să-i ajute şi să-i
îndrume deoarece s-ar putea integra mult mai uşor printre ceilalţi copii. Copiii cu
dizabilităţi au fost înzestraţi cu calităţi superioare în ciuda defectelor pe care le au
dar mulţi dintre ei nu le-au descoperit, aşa că trebuie îndrumaţi şi ajutaţi să-şi dea
seama de faptul că ei au o importanţă deosebită în acest Univers şi nu ar trebui să
se simtă descurajaţi sau deprimaţi.
Aşadar, eu aş fi extrem de încântată dacă aş remarca schimbări în vieţile copiilor
cu dizabilităţi. Trebuie să ne gândim că aceşti copii sunt speciali şi nu au nici o
vină în legătură cu felul în care au venit pe această lume.
Cu respect,
Maria,
Judeţul Cluj
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“O problemă des întâlnită, care nu
respectă un drept important în
viaţa multor copii este acordarea
de protecţie specială copiilor cu
dizabilităţi. Aceşti copii sunt excluşi
frecvent din comunitate şi de multe
ori nu se pot bucura de o viaţă
normală, fericită pe care mulţi dintre
noi nu o preţuim…”

Maria, 15 ani,
Judeţul Cluj
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