Abuzul asupra copiilor in Europa: Grupuri de victime lanseaza o initiativa
pentru a face fata cazurilor de abuzuri din Europa
In cadrul unei reuniuni internationale desfasurate in Elvetia, grupuri de victime din intreaga Europa au
lansat "Justice Initiative", o initiativa de mare anvergura. Prin aceasta initiativa politica, abuzurile asupra
copiilor, in special in institutiile de stat si bisericesti, vor fi abordate in mod cuprinzator pentru prima data
in toate tarile europene. In septembrie, la Strasbourg, in cadrul Consiliului Europei, va fi prezentata o
motiune pentru a aduce la nivel paneuropean prelucrarea cazurilor de abuz.
Europa a incalcat protectia copiilor timp de decenii: Sute de mii de copii si tineri au devenit victime ale
exploatarii, relelor tratamente si abuzurilor sexuale. Cele mai grave abuzuri au avut loc in special in
institutiile de stat sau administrate de biserica. In diferite tari europene, pana acum cativa ani, au avut loc
indepartari de copii de langa familiile lor, adoptii fortate, sterilizari si experimente cu droguri pe copii si
tineri. In multe cazuri, autoritatile de stat au fost partial responsabile pentru suferintele suferite sau nu au
reusit sa protejeze copiii de abuzuri.
Pana in prezent, aceste cazuri de abuz nu au fost abordate in majoritatea tarilor europene. Acest lucru ar
trebui sa se schimbe acum. Grupuri de victime din intreaga Europa, precum si cadre universitare si ONG-uri,
au calatorit in Elvetia pentru a lansa "Initiativa pentru justitie". Aceasta initiativa politica atrage atentia
colectiva asupra unei parti a istoriei care a fost suprimata si asupra victimelor care sufera si astazi din cauza
abuzurilor si a lipsei de recunoastere publica.
Mai mult de o duzina de tari europene la lansare - si Romania s-a alaturat
" In Romania, multi copii institutionalizati au nevoie de o abordare diferita pentru a deveni adulti
independenti. Asadar, o initiativa foarte buna, pentru care le multumesc organizatorilor", subliniaza
Gabriela Lupea, CFO al Fundatiei Civitas pentru Societatea Civila Cluj, o organizatie dedicata programelor de
dezvoltare durabila in Romania. "
" Initiativa pentru justitie" este sustinuta de grupuri de victime, cadre universitare si ONG-uri din toate
partile Europei. Intr-o declaratie comuna semnata pana in prezent de reprezentanti din peste 17 tari,
recunoasterea publica a nedreptatii, reparatia si reevaluarea academica sunt plasate in centrul atentiei.
www.justice-initiative.eu.
Motiunea urmeaza sa fie inaintata Consiliului Europei in termen de 2 saptamani.

"Aceasta initiativa este esentiala pentru Europa", a declarat presedintele delegatiei elvetiene la Consiliul
Europei, consilierul national Pierre-Alain Fridez. "Numai daca ne asumam trecutul putem construi viitorul".
Din acest motiv, el va depune in zilele urmatoare la Strasbourg o motiune care contine revendicarile de baza
ale initiativei si care ar trebui sa duca la o reevaluare globala a acestui capitol intunecat. Politicianul este
convins ca motiunea va gasi o majoritate covarsitoare.
Elvetia ca model pentru o reevaluare europeana
"Timpul pentru reparatii se grabeste", explica initiatorul Guido Fluri, care co-sponsorizeaza initiativa
europeana impreuna cu reputata sa fundatie si care a primit un doctorat onorific din partea Universitatii din
Lucerna pentru angajamentul sau in domeniul protectiei copilului. "Majoritatea victimelor sunt acum
batrani si fragili. Ele ar trebui sa experimenteze in timpul vietii lor modul in care nedreptatea este

recunoscuta si tratata in intreaga Europa." In Elvetia, Fundatia Guido Fluri, impreuna cu grupurile de
victime, a facut din "Initiativa repararii" un succes: peste 10 000 de victime care au suferit cele mai grave
abuzuri au primit reparatii.
Elvetia analizeaza stiintific cazurile de abuz si va continua sa sprijine victimele prin diverse proiecte. Pe baza
experientei elvetiene si a solutiilor pozitive din alte tari, reprezentanti ai grupurilor de victime din intreaga
Europa s-au reunit pentru a continua aceasta cale politica si la nivel european. "Initiativa pentru justitie"
este o expresie a acestui efort. Prin asumarea trecutului, protectia copiilor in Europa va fi consolidata pe
termen lung.
Mai multe informatii la: www.justice-initiative.eu
Va rugam sa adresati solicitarile de informatii pentru mass-media la: press@justice-initiative.eu

