
 
 

 

Bruxelles, 2 februarie 2021: ERRC a publicat astăzi un raport privind situația copiilor romi aflați în 
îngrijirea statului în cinci țări (Bulgaria, Republica Cehă, Slovacia, România și Moldova), care 
evidențiază nereușita rezolvării suprareprezentării copiilor romi în îngrijirea statului, precum și lipsa 
oricăror progrese semnificative în ceea ce privește închiderea definitivă a centrelor de plasament 
pentru copii. Cercetarea demonstrează necesitatea unei acțiuni imediate a guvernelor și a Comisiei 
Europene, în contextul noului Cadru UE pentru Romi 2020-2030, pentru a asigura progresul în 
dezinstituționalizare. 
 
Publicația „Vieți distruse: copiii romi aflați în îngrijirea statului” prezintă munca de un deceniu a 
ERRC de identificare a faptelor și de intervenții juridice care contestă practicile discriminatorii care 
duc la preluarea unui număr disproporționat de mare de copii romi din familiile lor. Această nouă 
cercetare confirmă faptul că și instituționalizarea discriminatorie a copiilor romi persistă, că multe 
familii de romi cu risc nu pot avea acces la sprijin social, iar măsurile preventive sunt rare sau 
inexistente. În consecință, subfinanțarea combinată cu discriminarea instituțională au ca rezultat 
preluarea copiilor romi ca primă opțiune, mai degrabă decât opțiunea finală pentru autorități. În 
ciuda lipsei declarate de date dezagregate etnic, cercetarea confirmă faptul că un număr extrem de 
disproporționat de copii romi ajung în continuare în instituțiile de îngrijire de stat. 
 

NOUL RAPORT ERRC DETALIAZĂ SITUAȚIA SUMBRĂ A 

COPIILOR ROMI AFLAȚI ÎN ÎNGRIJIREA STATULUI 

http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/5284_file1_blighted-lives-romani-children-in-state-care.pdf


Bernard Rorke, cercetător principal și Manager de Politici și  Advocacy  în cadrul ERRC, a spus: 
 
„Dacă, așa cum insistă asistenții sociali, etnia nu joacă niciun rol în deciziile de preluare a copiilor 
romi din familiile lor, atunci de ce în Republica Cehă, unde romii reprezintă 2,2% din populația totală, 
copiii romi reprezintă între 30% și 60% dintre copii aflați în îngrijirea statului? Copiii romi sunt 
suprareprezentați în îngrijirea instituțională în toate țările cuprinse în cercetare. Instituționalizarea 
are efecte emoționale și de dezvoltare devastatoare asupra tinerilor și mi se pare sincer revoltător 
faptul că aceste cadre și strategiile de incluziune a romilor au neglijat complet această problemă. 
Comisia Europeană ar face bine să remedieze acest deficit flagrant.” 
 
Efectele profund devastatoare ale creșterii în instituții asupra copiilor romi au fost foarte clare în 
cele cinci țări, în special la copiii plasați de la o vârstă fragedă în „case de copii”. Șansele ca acești 
copii să fie reuniți cu familia lor biologică scad exponențial cu fiecare an în care se află în îngrijire, 
la fel ca și șansele lor de a fi adoptați. Un profesionist din domeniul protecției a declarat că, în județul 
său din România, „adoptarea copiilor romi este aproape inexistentă”. În mod similar, un președinte 
al unui ONG a spus: „Am avut experiența de a vedea că copiii romi nu sunt adoptați, iar prima 
întrebare a familiilor este dacă copilul care urmează să fie adoptat este de etnie romă. Copiii care 
nu sunt romi sunt mai acceptați pentru că sunt mai albi. ” 
 
ERRC remarcă faptul că, în ciuda interdicțiilor legale privind preluarea copiilor pe motive de 
sărăcie sau lipsă, condițiile precare de locuire și sărăcia copiilor rămân cele mai frecvente motive 
pentru îndepărtarea copiilor romi din familiile lor biologice. Privarea extremă care face vulnerabile 
atâtea familii de romi este o funcție a opresiunii istorice și a neglijării politicilor contemporane 
privind excluderea și discriminarea rasială. 
 
ERRC susține că instituționalizarea copiilor mici este o formă de violență, iar suprareprezentarea 
excesivă și disproporționată a copiilor romi aflați în îngrijirea statului echivalează cu o formă de 
violență rasială. Un răspuns la situația existentă a copiilor romi și a copiilor cu dizabilități aflați în 
îngrijirea statului, care respectă drepturile omului, prevede eliminarea imediată și totală a îngrijirii 
instituționale și dezvoltarea serviciilor adecvate de sprijin pentru copii în toată Europa. 
 
Organizația recomandă Comisiei Europene să ia măsuri urgente pentru: 
 

 Revizuirea Cadrului strategic al UE privind egalitatea, incluziunea și participarea romilor  
pentru 2020-2030 pentru a încorpora o abordare mai complexă, centrată pe copil, care 
acordă o atenție deosebită drepturilor și nevoilor celor mai vulnerabili dintre copiii romi din 
Europa, inclusiv pentru cei preluați din familiile lor și plasați în instituțiile de îngrijire ale 
statului. 
 

 Alinierea completă a Cadrului pentru romi cu politica UE mai largă după 2020 privind 
reducerea sărăciei copiilor și a excluziunii sociale și asigurarea faptului că echilibrul dintre 
politicile universale și abordările specifice nu exclude serviciile adecvate de sprijin și 
prevenție pentru copii și familiile acestora din comunitățile de romi excluse social. În cadrul 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1813


unei astfel de politici generale, revizuiți drepturile copiilor și alte politici relevante pentru a 
vă asigura că familiile și copiii romi sunt incluși ca grupuri țintă care au nevoie de protecție 
specială. 
 

 Emiterea unui Comunicat discret dedicat drepturilor copilului în contextul Cadrului UE pentru 
romi, îndemnând guvernele naționale să se asigure că strategiile naționale de incluziune 
revizuite adoptă o abordare holistică și bazată pe drepturi în ceea ce privește copiii și tinerii 
romi. 
 

 Finanțare pentru guvernele locale și ONG-uri pentru a oferi servicii de prevenire în 
comunitățile de romi pentru a permite copiilor romi să rămână în cadrul familiei sau să se 
întoarcă la familiile lor; și, de asemenea, încurajarea autorităților locale și regionale să 
identifice protecția copilului ca fiind o problemă în politicile de incluziune a romilor și în 
alocarea resurselor. 

 
Acest comunicat de presă este disponibil și în bulgară, slovacă și engleză. 
 
Publicația integrală poate fi vizualizată aici. 
 
Persoane de contact pentru mai multe informații sau pentru a stabili un interviu: 
 
Eugen Ghiță (România) 
Monitor Drepturile Omului 
European Roma Rights Centre 
eugen.ghita@errc.org  
(+4) 0751622112 
 
Natalia Duminica (Moldova) 
Cercetător 
duminicanatalia@gmail.com  
+44 7586 635 554 
 
și 
 
Jonathan Lee (în engleză) 
Advocacy și Comunicare 
European Roma Rights Centre 
jonathan.lee@errc.org 
+36 30 500 2118 
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