
Acţionăm ca o structură de reprezentare în faţa autorităţilor, guvernelor, organizaţiilor internaţionale. 
Suntem implicaţi în proiecte, evenimente și parteneriate cu diferite ONG-uri, autorităţi sau structuri ale 
Uniunii Europene.

Deși suntem doar 12 elevi, cu vârste cuprinse între 12-18 ani, reprezentăm copiii 

sprijinim implementarea lor. Așa cum încercăm și azi prin manifestul nostru de 
revendicare a drepturilor care ni se cuvin privind educaţia, protecţia și participarea.

,,Bătaia e ruptă din rai!’’, ,,Nu te-a întrebat nimeni!”, ,,
la anul.”,  ,,Învaţă ca să nu ne faci de râs!”, ,,- Nu știi să rezolvi un exerciţiu pentru că nu ai înţeles? 
Stai jos, 2!”, ,,Nu o să ajungi nicăieri în viaţă!”. 
Suntem copii și să auzim astfel de replici a devenit o rutină. Și contrar așteptărilor adulţilor, aceste vorbe 
nu ne ambiţionează.

negociate de copiii României? De ce nu luptă nimeni pentru noi și de ce, cu legea de partea noastră, 
suntem declaraţi învinși de sistem, lăsaţi în grija nimănui?

Cine suntem? 
Noi, cei care îţi scriem, suntem copii. 

Mesajul nostru ajunge la tine pentru că suntem sub aripa protectoare 
a World Vision România, care ne-a oferit un spaţiu sigur și prietenos în care să ne putem 
exprima liber opiniile, dar și pentru a ne asigura un proces real de consultare privind drepturile 
noastre.

Noi suntem Consiliul Consultativ al Copiilor
consultativă a copiilor din mediul rural, suntem vocea tuturor copiilor. 



REVENDICĂM DREPTUL LA PROTECŢIE!

Poţi oare să le vorbești unor copii despre dreptul la protecţie, când există părinţi care și la 
momentul actual consideră că violenţa este o soluţie? 
 
Copiii cu părinţi plecaţi în străinătate sunt lăsaţi în grija rudelor care de obicei nu le acordă 

sunt nevoiţi să renunţe la școală și să muncească cu ziua pentru a-și ajuta părinţii.
 
După cum se știe prea bine, România este pe primul loc în cazul mamelor adolescente. Acest 

numai, sunt obligate să se căsătorească de la vârste foarte fragede.
 
Cu toate că mediul școlar nu este sigur, în perioada aceasta a pandemiei mulţi copii doresc să se 

Pe durata pandemiei, victimele rămân captive cu agresorul, lucru ce îl face pe cel din urmă să 
prindă și mai mult curaj.

Pentru ca realitatea românească să se apropie câtuși de puţin de ceea ce prevede dreptul la 
protecţie, dorim introducerea educaţiei sexuale în școli. 
Informaţia oricum ajunge la noi, dar ajunge într-un mod care ne face să considerăm acest subiect 
unul tabu și ajunge distorsionată și uneori prea târziu. Corpul uman nu este o rușine, iar adulţii 
trebuie să înceteze din a promova această idee. 

Primirea informaţiilor de acest gen ar conduce la scăderea sarcinilor timpurii și a cazurilor de 
abandon școlar în rândul mamelor adolescente. De asemenea, în acest mod victimele abuzului 

De asemenea, considerăm absolut necesară constituirea unor comisii anti-bullying la nivelul 



REVENDICĂM DREPTUL LA EDUCAŢIE!

Deși, teoretic, educaţia este prioritate naţională, realitatea zdruncinătoare este bine cunoscută: 
educaţia nu este gratuită și echitabilă.
 
Ar putea cei de la conducere să privească în ochi un copil care nu are încălţările potrivite pentru 
sezonul rece, care merge pe jos câţiva km buni pentru a ajunge la o școală cu o infrastructură 

toţi copiii au dreptul la educaţie și că educaţia este gratuită?
 
Digitalizarea educaţiei reprezintă pentru copiii care nu acces la Internet un ideal greu de atins. 

românesc se măsoară în  diplome de bacalaureat, nu în capacităţile de viitori cetăţeni pe care (nu) 
le au tinerii proaspăt ieșiţi de pe băncile școlii. 

de fenomenul bullying-ului în școli. Numărul de consilieri și psihologi școlari este mult prea mic 
și există chiar și profesori care văd umilirea elevului ca un mod de a-l ambiţiona.

educaţie remedială.

Ritmul nostru de învăţare diferă de la unul la altul, iar pandemia a fost o piedică pentru unii dintre 
noi în ceea ce privește accesul la educaţie. 

utile viitorului cetăţean. 



REVENDICĂM DREPTUL LA PARTICIPARE!

Considerăm că în școală trebuie să se poarte mult mai multe discuţii despre drepturile copilului. 
Aceste dezbateri ar putea avea loc la orele de dirigenţie. Un copil informat cu privire la drepturile 

va respecta drepturile celor din jur. 

Discuţii pe această temă ar trebui purtate și la ședinţele cu părinţii, deoarece adulţii trebuie să 
conștientizeze că și noi avem o părere și că treburile „de oameni mari” ne afectează și pe noi. 
Orele ar trebui să decurgă într-un mod interactiv, axat pe cât mai multe dezbateri și prezentări, 

Cu toate că anumite lucruri ne afectează direct pe noi, nu suntem consultaţi. Trebuie doar să ne 
conformăm unor legi care apar peste noapte și care, uneori, sunt luate în dezavantajul nostru. 
Toate aceste drepturi care ne sunt încălcate și multe altele ne fac să ne simţim neputincioși. 
Suntem profund dezamăgiţi de lipsa de interes a autorităţilor faţă de soarta noastră. Avem 
nevoie ca noi, copiii acestei ţări să trăim într-o lume sigură. 

Avem nevoie să putem avea încredere în adulţi. Ne dorim ca noi, copiii, indiferent de mediul din 

privesc în mod direct. Dorim ca politicile să nu se facă pentru noi, ci cu noi, iar oamenii cu putere 
de decizie să nu aștepte până devenim majori pentru a ne lua în considerare. 



Nu cerem imposibilul. 

Dorim ca aceste cereri care acum sunt doar un vis 
să devină realitate. 

Noi și toţi copiii acestei ţări ne punem încrederea în tine, 
cel care citești aceste cuvinte, și sperăm că vei contribui la 
construirea unei lumi mai bune. Pentru tine, pentru noi, 

pentru copiii tăi, pentru toţi. 

Avem nevoie de fapte, că de vorbe și de articole legislative 
ne-am săturat.


