SOLICITĂM STATELOR SĂ ÎNCHIDĂ INSTITUȚIILE PENTRU
COPII ȘI SĂ PROTEJEZE DREPTURILE FAMILIILOR DE ROMI

Bruxelles, 8 aprilie 2021: Astăzi, de Ziua Internațională a Romilor, European Roma Rights Centre
(ERRC), Hope and Homes for Children și Eurochild fac apel către statele europene să se angajeze
să închidă instituțiile pentru copii și să ofere servicii adecvate de sprijin pentru copii și familie
pentru copiii romi care sunt suprareprezentați în centrele de îngrijire de stat.
Noua Strategie a Uniunii Europene privind drepturile copilului afirmă că toți copiii, inclusiv cei cu
dizabilități și din grupurile defavorizate, au dreptul egal de a trăi cu familiile lor și într-o
comunitate. Cu toate acestea, în multe țări din Europa, copiii romi sunt scoși în mod obișnuit din
familiile lor și plasați în casele de copii într-o măsură disproporționată în comparație cu restul
populației. Cercetările efectuate în Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Italia, România și Slovacia
au arătat că copiii romi pot reprezenta între 20 și 80% din copiii din instituțiile de îngrijire din
cauza prejudecăților instituționale, a discriminării și a practicii ilegale de preluare a copiilor din
cauza sărăciei. Aceasta este o problemă de lungă durată, care, în lumina noii Strategii privind
drepturile copilului, a noului Cadrul strategic al UE privind egalitatea, incluziunea și participarea
romilor și a Planului de acțiune anti-rasism al UE, trebuie abordată urgent.

Organizațiile fac apel la instituțiile Uniunii Europene să sprijine în continuare statele membre și
țările în curs de aderare pentru a rupe ciclul sărăciei, a combate discriminarea și a promova
strategii naționale menite să accelereze reforma de dezinstituționalizare, inclusiv prin utilizarea
fondurilor UE. Organizațiile fac apel la guvernele naționale, din țările din interiorul și din exteriorul
UE, să se angajeze în a elimina instituționalizarea copiilor și a investi în mecanisme de sprijin social
accesibile, măsuri preventive și îngrijire bazată pe familie pentru acei copii al căror interes
superior necesită preluarea acestora din familiile lor de origine.
ERRC depune plângeri împotriva a șapte state (Bulgaria, Republica Cehă, Moldova, Macedonia de
Nord, România, Slovacia și Ucraina) care instituționalizează copiii mici și discriminează familiile de
romi.
„Considerăm existența acestor case de copii de stat ca fiind o formă de violență împotriva copiilor
mici și practica discriminatorie de a le umple cu copii romi ca o formă de violență rasistă”, a
declarat Đorđe Jovanović, președintele ERRC. „Aceste țări au făcut promisiuni de a-și închide
instituțiile, dar progresul a fost prea lent. Dacă refuză să-și modernizeze sistemul de îngrijire,
acțiunea în justiție este singura opțiune. ”
Plângerile legale sunt înaintate în fața organismelor naționale pentru egalitate, a birourilor
ombudsperson și a organismelor internaționale, cum ar fi Comitetul European pentru Drepturi
Sociale. Plângerile se bazează pe cercetări efectuate mai ales în 2020 și 2021 privind suprareprezentarea romilor în îngrijirea de stat. Acestea sunt concepute să ceară statelor să își respecte
obligațiile care le revin în temeiul dreptului internațional de a respecta dreptul copilului la relațiile
de familie și de a se asigura că interesul superior al copilului prevalează în orice moment.
„Orice formă de instituționalizare bazată pe discriminare este o încălcare a drepturilor omului", a
declarat Mark Waddington CBE, director executiv al Hope and Homes for Children. „Lucrăm
neobosit în toată lumea pentru a ne asigura că niciun copil nu mai suferă vreodată din cauza
instituționalizării, ci în schimb crește într-o familie iubitoare. Este esențial ca statele europene să
acționeze acum pentru a proceda la fel”.
Instituționalizarea are efecte emoționale și de dezvoltare devastatoare asupra tuturor copiilor, în
special asupra creșterii lor fizice, a cunoașterii și a atenției, precum și a capacității lor de a forma
atașamente. Efectele instituționalizării asupra sugarilor - în special în primele etape ale vieții - pot
fi în mare parte ireversibile.
Instituționalizarea are un efect deosebit de negativ asupra copiilor romi care ies din îngrijirea
statului fiind stigmatizați atât pentru etnie, cât și pentru că sunt „copii instituționalizați”. Șansele
ca acei copiii să se reunească cu familia lor de origine scad exponențial cu fiecare an în care sunt în
îngrijire, la fel ca și șansele lor de a fi adoptați. Adoptarea copiilor romi care trăiesc în instituții
este aproape inexistentă, din cauza rasismului social și a lipsei părinților dispuși să adopte romi în
multe țări.

Un răspuns care respectă drepturile omului la situația existentă a copiilor romi aflați în îngrijirea
de stat necesită eliminarea totală a îngrijirii instituționale și dezvoltarea serviciilor adecvate de
sprijin pentru copii în întreaga Europă. Solicităm statelor să ofere o protecție completă și adecvată
copiilor și familiilor rome cu risc de separare, pentru a se asigura pe deplin că preluarea copiilor pe
baza sărăciei este interzisă prin lege și în practică.
Acest comunicat de presă este disponibil și în bulgară, macedoneană, engleză, slovacă și
ucraineană.
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