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COPIII DIN MOLDOVA
AU PREZENTAT REZULTATELE PROPRIEI CERCETĂRI
DESPRE DREPTURILE COPILULUI ÎN COMUNITĂŢILE LOR
Evenimentul a avut loc cu ocazia aniversării a 20-a de la adoptarea
Convenţiei ONU privind Drepturile Copilului

C

opii din Moldova, membri ai Grupului de Lucru pentru Monitorizarea
Drepturilor Copilului, au prezentat, la Chişinău, în cadrul unui eveniment
public, rezultatele propriei cercetări privind cunoaşterea şi respectarea
drepturilor copilului în Moldova. Este prima cercetare, realizată în acest
domeniu de copii în 13 regiuni ale ţării, iar prezentarea constatărilor într-un
eveniment public, cu participarea mass-media, a fost prima experienţă de
acest gen a tinerilor experţi în domeniul drepturilor copilului.

Evenimentul, ocazionat de aniversarea a 20-a de la
adoptarea Convenţiei ONU privind Drepturile
Copilului, marcată la 20 noiembrie 2009, a fost
organizat de Centrul de Informare şi Documentare
privind Drepturile Copilului. Proiectul a fost
susţinut, de la lansarea sa în 2008, de mai mulţi
parteneri: Organizaţia suedeză „Salvaţi Copiii”,
Misiunea OSCE în Moldova, Agenţia Suedeză de
Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida),
Fundaţia SOROS Moldova, Guvernul Statelor Unite
ale Americii şi Reprezentanţa UNICEF în Moldova.
Protagonişti ai evenimentului au fost copiii din Grupul de Lucru pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului
din Moldova, creat în iulie 2008 în cadrul iniţiativei „Copiii monitorizează respectarea propriilor drepturi”.
Concluziile şi recomandările studiului au fost prezentate, în numele Grupului, de Lidia Galus, din
Sângerei; Igor Lai din Floreşti; şi Irina Guşan din Drochia. Discuţia jurnaliştilor cu copiii a fost moderată
de Cezar Gavriliuc, Preşedintele Centrului de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului
(CIDDC).
Cercetarea copiilor, efectuată prin intermediul unui număr de 1 215 chestionare, completate de 673 de
fete şi 542 de băieţi, cu vârste cuprinse între 9 şi 18 ani, a fost realizată de copiii din Grupul de Lucru
pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului în 12 raioane ale ţării şi în oraşul Chişinău. Acest studiu privind
drepturile copilului în Moldova 2009 relevă:
• În ce măsură şi din ce surse copiii din Moldova sunt informaţi despre drepturile lor
• Care este gradul de respectare a drepturilor copilului în ţară
• Cât de bine sunt cunoscute instituţiile pe care copiii le pot contacta atunci când sunt încălcate
drepturile lor; şi
• Care sunt acţiunile propuse de copii pentru a îmbunătăţi situaţia în domeniul drepturilor copilului.

„La 20 de ani de la adoptarea Convenţiei privind Drepturile Copilului, doar
24% din copii cunosc despre ea. Ne mai trebuie 60 de ani pentru ca toţi
copiii să o cunoască”, spun copiii.

Concluziile cercetării relevă că, aşa cum au mărturisit chiar copiii, ei nu-şi cunosc toate drepturile, aflând
despre acestea, cel mai des, de la profesori, apoi de la părinţi şi din alte surse – internet, broşuri, radio,
ziare etc. Un copil din patru ştie despre Convenţia privind Drepturile Copilului, iar fiecare al doilea nu poate
numi nici un document în care sunt înscrise drepturile copilului. În opinia copiilor, mediul în care drepturile
lor au fost cel mai des încălcate sunt strada, locurile publice şi şcoala, iar printre drepturile nerespectate,
menţionate cel mai frecvent de copii, sunt dreptul copilului la odihnă, timp liber şi joc şi dreptul la opinie. Ca
să schimbe situaţia, copiii solicită condiţii sigure şi prietenoase, mai ales acolo unde copiii se află mai mult
şi îşi petrec timpul liber: familie, şcoală, locuri publice, instituţii extraşcolare.
„Am facilitat realizarea acestei cercetări pentru a cunoaşte din prima sursă opinia copiilor despre situaţia
drepturilor lor. La fel de important a fost pentru noi să-i ajutăm pe tinerii cercetători să administreze această
iniţiativă singuri, implicând colegii şi, acolo unde a fost nevoie, solicitând sprijinul adulţilor. Toate acestea fac
parte din dezvoltarea şi afirmarea copiilor, aşa cum solicită Convenţia privind Drepturile Copilului, pe care o
celebrăm astăzi”, afirmă Cezar Gavriliuc, Preşedintele CIDDC.
Subiecte media despre eveniment:
http://www.info-prim.md/?x=&y=27159, http://www.europalibera.org/content/article/1885933.html,
http://www.civic.md/stiri/copiii-au-prezentat-rezultatele-propriei-cercetari-despre-situatia-drepturilorcopilului.html
http://www.voceabasarabiei.net/index.php/stiri/social/5751-audio-copiii-din-republica-moldova-cer-s-le-fierespectate-drepturile

Copiii le-au dăruit adulţilor jucării, cerând
în schimb respectarea drepturilor lor
40 de copii din Chişinău au desfăşurat un flash-mob în centrul capitalei şi au
cerut societăţii şi autorităţilor să le respecte drepturile.

P

entru a sensibiliza opinia publică asupra fenomenului violenţei asupra
copiilor, copiii au împărţit trecătorilor jucării legate cu panglici albe şi
pliante cu drepturile copilului. „Nouă ne plac jucăriile, dar nu suntem
jucării”. Acesta este mesajul pe care l-au transmis copiii.

În acelaşi timp, peste 20 de liceeni din capitală, care purtau
chipiuri albe cu inscripţia „20 de ani de la adoptarea
Convenţiei cu privire la drepturile copilului”, se călcau
reciproc pe spate cu fiare de călcat şi scandau „Drepturile
copiilor nu trebuie călcate, ele trebuie respectate!”.
Trecătorii au rămas surprinşi de gestul picilor: „Copiii ne cer să le
respectam drepturile, pentru că în multe cazuri ei sunt bătuţi sau umiliţi.
Aceste acţiuni sunt importante, pentru că maturii trebuie să înţeleagă că şi
copiii sunt oameni”. Iniţiativa organizării acestui flash-mob aparţine
voluntarilor Centrului Media pentru Tineri. „Drepturile copiilor nu trebuie
încălcate, dar respectate. Acesta este mesajul pe care copiii au vrut să-l
transmită atât opiniei publice, cât şi factorilor de decizie”, a afirmat
directoarea Centrului, Veronica Boboc. „Mesajul de pe panglica legată de
jucării „Moldova începe cu dreptul, cu dreptul copiilor” – este o dorinţă a
lor”, a mai adăugat organizatoarea acţiunii. Acţiunea a fost organizată de
Centrul Media pentru Tineri, în parteneriat cu Radioul Naţional, cu suportul UNICEF.
Evenimentul a fost prezentat în reportaje radio la Europa Liberă şi Vocea Basarabiei.

„Sunt încă multe de făcut în Moldova pentru
prevenirea şi combaterea Abuzului faţă de Copii”
Este o constatarea unei cercetări, realizată în Moldova de Centrul Naţional de
Prevenire a Abuzului faţă de Copii, în cadrul programului „Copilărie fără
violenţă – spre o protecţie mai bună a copiilor din Europa de Est”.

C

entrul Naţional de Prevenire a Abuzului Faţă de Copii (CNPAC) din
Moldova a ales Ziua Mondială de Prevenire a Abuzului asupra
Copiilor, 19 noiembrie 2009, ca să încheie munca asupra unui raport
privind atitudinea pedagogilor din Chişinău faţă de abuzul asupra copilului.

Acest raport, care prezintă rezultatul cercetărilor efectuate în Republica Moldova în
2009 şi a unor studii similare în 2005, este realizat de CNPAC în cadrul programului
„Copilărie fără violenţă – spre o protecţie mai bună a copiilor din Europa de Est”,
coordonat de Fundaţia Nobody’s Children şi finanţat de Fundaţia OAK.
Potrivit cercetării, în opinia profesorilor, frecvenţa aplicării formelor de
abuz asupra copiilor este în continuă creştere în societate, iar fiecare al
cincilea elev este victimă a abuzului sexual, a pedepsei fizice, pălmuirii
peste faţă sau lipsei de supraveghere. Profesorii au mărturisit că s-au
confruntat mai mult cu situaţii de neglijare şi abuz emoţional (intimidare,
respingere etc.) şi mai puţin cu cazuri de abuz sexual. Acest fapt poate fi
explicat atât de incidenţa mai mică a abuzului sexual, cât şi de faptul că
acesta este mai greu de depistat şi este mai puţin probabil să fie
dezvăluit de către copiii-victime.
Fiecare al treilea profesor a afirmat că intervine întotdeauna în cazurile de abuz asupra copilului,
discutând cu părinţii sau cu copilul, chiar dacă aproape jumătate din profesori consideră că un copil este
proprietatea părinţilor. Se pare însă că informaţia despre maltratarea copilului iese de puţine ori din
„triunghiul copil-părinte-profesor”. Doar fiecare al zecelea profesor îşi informează despre asta superiorii de
la şcoală. Cel mai alarmant este că şi autorităţile tutelare, menite să lucreze cu asemenea cazuri, sunt
rareori contactate de către profesori.
O parte importantă a studiului a fost atribuită atitudinilor faţă de victime şi agresori în situaţiile de abuz
asupra copilului. Nouă profesori din zece afirmă că un părinte suspectat de abuz sexual trebuie izolat de
familie. Majoritatea pedagogilor afirmă că mulţi copii sunt supuşi violenţei din cauza indiferenţei oamenilor
şi lipsei de cooperare a instituţiilor pentru protecţia drepturilor copilului.
„Studiul pe care l-a coordonat CNPAC constată evoluţii încurajatoare în ultimii patru ani în Moldova.
Totuşi, situaţiile alarmante în ceea ce priveşte abuzul împotriva copilului şi atitudinile faţă de asemenea
cazuri par să predomine asupra progreselor obţinute între 2005 şi 2009, atunci când au fost efectuate
cercetările noastre”, afirmă Daniela Popescu, Preşedintele Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului
Faţă de Copil. „De Ziua Mondială de Prevenire a Abuzului asupra Copiilor, constatăm că în Moldova sunt
încă multe de făcut pentru a apropia realităţile de la noi de titlul programului „Copilărie fără violenţă”, în
cadrul căruia am efectuat aceste cercetări”.
Studiul CNPAC „Atitudinea pedagogilor din Chişinău faţă de abuzul asupra copilului” va fi editat şi va
putea fi accesat în curând pe pagina Web http://cnpac.org.md/

Mircea SURDU
Realizatorul emisiunii „Bună
Seara!” la TV Moldova 1:
„Potrivit ultimului recensământ,
fiecare al cincilea locuitor al
Moldovei este un copil. Poate ar
trebui ca fiecare a cincea emisiune
să fie despre copii. Din păcate, nu
facem acest lucru, dar compensăm
prin aceşti copii care sunt în astă
seară în studioul emisiunii „Bună
Seara!”.

Ina CRECIUN
Chişcăreni, Sângerei, membră
a Grupului de Lucru pentru
Monitorizarea Drepturilor
Copilului în Moldova:
„Fiecare dintre noi ar dori să-şi
exprime părerea, însă, de multe
ori, nu suntem ascultaţi şi
aceasta este cea mai mare
problemă. Poate fi adevărat că
drepturile copilului încep în
familie, dar, deoarece mulţi părinţi
sunt plecaţi peste hotare, de ce
şcoala nu ar fi un mijloc de
informare completă? Noi dorim
un curs în care să studiem
drepturile copilului, fiindcă acesta
ne pregăteşte pentru viaţă”.

LILIANA PALIHOVICI
Preşedinta Comisiei
Parlamentare pentru Protecţia
Socială a Familiei şi Copilului:
„Cred că drepturile copilului pot
fi învăţate şi prin dans sau prin
orice altă metodă interesantă
copilului. Totul depinde de
creativitatea profesorului şi de
forma pe care o găseşte pentru
ca un copil să înţeleagă
mesajul. Sunt foarte importante
recomandările din acest studiu,
mai ales recomandarea privind
dezvoltarea programelor
naţionale de informare, de
educare a părinţilor, de
perfecţionare a specialiştilor.”

TALK-SHOW-UL „BUNĂ SEARA!”
a găzduit copiii din Grupul de Lucru pentru
Monitorizarea Drepturilor Copilului din Moldova
Copiii au discutat cu invitaţii speciali ai emisiunii – Preşedinta Comisiei
Parlamentare pentru Protecţia Socială a Familiei şi Copilului, Liliana
Palihovici, şi Ministrul Educaţiei, Leonid Bujor.
Emisiunea „Bună Seara!”, cu participarea copiilor şi a oficialilor responsabili
pentru educaţia şi protecţia copiilor din Moldova, a fost transmisă de TV
Moldova 1, în seara zilei de vineri, 20 noiembrie 2009, şi a fost consacrată
aniversării a 20-a de la adoptarea Convenţiei ONU privind Drepturile
Copilului.

Î

n prim-planul emisiunii s-au aflat Victoria Lungu din Chişinău şi Ina Creciun din
Chişcăreni, Sângerei, care au prezentat, în numele Grupului Copiilor pentru
Monitorizarea Drepturilor Copilului în Moldova, constatările cercetării privind
cunoaşterea şi respectarea drepturilor copilului în Republica Moldova.
În studio s-a aflat, de asemenea, Robert Cinciuc din Bălţi, Jana Kiseeva din Chişinău, Lidia Galus din
Sângerei, Igor Lai din Floreşti, Irina Guşan din Drochia şi Cezar Gavriliuc, Preşedintele Centrului de
Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC).

Cezar GAVRILIUC
Preşedintele Centrului de
Informare şi Documentare privind
Drepturile Copilului:
„Doar 24% dintre copii cunosc
Convenţia ONU privind Drepturile
Copilului, deoarece informaţia pe
care ei o primesc de la adulţi
despre drepturile copilului este
incompletă şi nu satisface
necesităţile lor de informare, nu
este oferită prin metode care să
fie aproape de copii. Nu este
neapărat vorba despre un curs
separat privind drepturile
copilului, ci de un modul sau de
accentuarea studierii drepturilor
copilului în curricula şcolară.”

Victoria LUNGU
Chişinău, membră
a Grupului de Lucru pentru
Monitorizarea Drepturilor
Copilului în Moldova
„A fost dificil şi, totodată,
interesant să comunicăm cu
semenii noştri şi să vedem care
sunt opiniile lor despre drepturile
copilului. Consider că aceşti copii
nu au fost destul de sinceri în
răspunsurile lor. Deşi noi le-am
promis anonimatul, ei aveau,
totuşi, teama că aceste
chestionare de cercetare a opiniei
lor vor ajunge în mâinile unor
adulţi”.

Leonid BUJOR
Ministrul Educaţiei
al Republicii Moldova:
„Una dintre sarcinile de bază, pe
care ni le propunem în următorii
ani la capitolul reforma
învăţământului, este
transformarea instituţiilor de
învăţământ într-un spaţiu
prietenos copiilor… Rămânem
deschişi pentru colaborare şi
aşteptăm iniţiativele concrete ale
copiilor în domeniul drepturilor
copilului şi implicarea lor în
realizarea acestora. Veniţi marţi
sau miercuri la Ministerul
Educaţiei…”

„În cadrul emisiunii s-a întâmplat un lucru important pentru – acest moment şi pentru viitor: o întâlnire a
copiilor cu Ministrul Educaţiei şi cu Preşedinta Comisiei Parlamentare pentru Protecţia Socială a Familiei
şi Copilului”, afirmă jurnalistul Mircea Surdu, care consideră că emisiunea „Bună seara!” o oferit copiilor
ocazia de a comunica şi a coopera cu factori de decizie responsabili pentru politicile de educaţie şi
protecţie.
Membrii Grupului de Lucru pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului au obţinut în cadrul evenimentului o
invitaţie din partea Preşedintei Comisiei Parlamentare pentru Protecţia Socială a Familiei şi Copilului, la
una dintre şedinţele Comisiei. De asemenea, Ministrul Educaţiei a solicitat copiilor să formuleze propuneri
pentru îmbunătăţirea politicilor educaţionale în Moldova şi să facă parte dintr-un grup consultativ al
Ministerului.
Pentru a schimba în bine situaţia, copiii au recomandat introducerea în curricula şcolară a unui curs sau a
unui modul/capitol în cadrul altei discipline şcolare pentru studierea drepturilor copilului şi a Convenţiei
privind Drepturile Copilului.

DREPTURILE COPILULUI ÎN ŞTIRI

FAMILIA
SĂNĂTOASĂ ESTE
FAMILIA FĂRĂ
VIOLENŢĂ
La 25 noiembrie 2009,
comunitatea internaţională a
lansat oficial Campania „16
zile de acţiuni împotriva
violenţei în bază de gen”.
În Republica Moldova Campania
se desfăşoară cu genericul
„Familia sănătoasă este familia
fără violenţă”, fiind organizată în
comun de către Ministerul
Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei, Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Educaţiei, Misiunea
OSCE în Moldova, Fondul ONU
pentru Populaţie, Misiunea OIM
în Moldova, PNUD Moldova,
UNICEF, UNIFEM, Winrock
International, Gender Centru, La
Strada, Centrul de Drept
Căuşeni, precum şi alte
organizaţii şi autorităţi ale
administraţiei publice locale (...)
Campania „16 Zile de acţiuni
împotriva violenţei în bază de
gen” a debutat la 25 noiembrie,
de Ziua Internaţională pentru
Eliminarea Violenţei Împotriva
Femeilor, şi se va încheia la 10
decembrie, de Ziua
Internaţională a Drepturilor
Omului. În felul acesta se
creează o conexiune simbolică
între eliminarea violenţei
împotriva femeilor şi asigurarea
drepturilor omului.
Comunicat de presă UNFPA

EXPOZIŢIA PHOTOVOICE

Copiii vorbesc în imagini

PESTE BARIERE

Debutul campaniei „16
zile de acţiuni
împotriva violenţei în
bază de gen”
În parcul central al Chişinăului
au fost aprinse astăzi 1 600 de
lumânări în memoria victimelor
violenţei.

O expoziţie de fotografii,
realizate de tineri cu
dizabilităţi din diferite
localităţi ale Republicii
Moldova a fost inaugurată, la
26 noiembrie 2009, în holul
Ministerului Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei.
La expoziţia Photovoice PESTE
BARIERE au fost vernisate
circa 50 de fotografii, iar
evenimentul se înscrie în şirul
acţiunilor organizate în cadrul
Decadei incluziunii sociale a
persoanelor cu dizabilităţi, care
se desfăşoară între 22
noiembrie şi 3 decembrie 2009.
Autorii lucrărilor expuse au fost
iniţial instruiţi în arta fotografică,
iar mai apoi au făcut fotografii
în care sunt reflectate
problemele cotidiene, cu care
se confruntă în mediul lor de
trai.

Zeci de voluntari ai organizaţiilor
non-guvernamentale specializate
în combaterea violenţei au
îndemnat trecătorii din parcul
central al capitalei să aprindă câte
o lumânare şi să le aranjeze în
formă de soare.
De ce, explică coordonatorul de
campanii Amnesty International,
Viorel Barbănouă: „Am decis că
soarele, care reprezintă speranţa,
căldura, susţinerea şi suportul,
este cel mai necesar astăzi
victimelor ale violenţei în bază de
gen. Sunt sigur că va inspira şi alţi
oameni să ia atitudine, să încerce
să facă şi ei ceva şi să deschidă
ochii celor care cred că să spui că
în casă este violenţă este o ruşine
sau să spui că în societate violenţă
este ceva normal”.

Evenimentul a fost organizat de
Centrul de Asistenţă Juridică
pentru Persoane cu Dizabilităţi
în parteneriat cu Ministerul
Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familie al Republicii Moldova,
cu sprijinul financiar al Misiunii
OSCE în Moldova, în cadrul
Iniţiativei pentru ratificarea
Convenţiei ONU privind
drepturile persoanelor cu
dizabilităţi

70 la sută dintre femeile din
întreaga lume au fost cel puţin o
dată în viaţă victime ale violenţei.
În Republica Moldova, fiecare a
patra femeie a fost supusă
violenţei.

Ştirea completă:

Un reportaj Europa Liberă.

http://mpsfc.gov.md/md/news
lst/1211/1/3791/

http://www.europalibera.org/con
tent/article/1887938.html

