
Declarația Comitetului de Miniștri privind „consolidarea drepturilor copilului ca 
fiind cheia unei Europe care să facă față viitorului” 

(Adoptată de Comitetul miniștrilor la 11 martie 2020 cu ocazia celei de-a 13-a reuniuni a miniștrilor) 

 

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, 

Reamintind că toți copiii din statele membre ale Consiliului Europei au dreptul de a beneficia de drepturile 
omului protejate prin instrumente precum Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului (UNCRC) 
și Convenția europeană pentru protecție a drepturilor omului și a libertăților fundamentale (ETS nr. 5) și 
a protocoalelor acestora; 

Salutând progresele înregistrate în ceea ce privește protecția drepturilor copilului la 70 ani de la înființarea 
Consiliului Europei și la 30 ani de la adoptarea CNUDC; 

Reamintind implementarea Programului Consiliului Europei „Construirea unei Europe pentru și alaturi de 
copii” și strategia sa pentru apărarea drepturilor copilului (2016-2021), care se bazează pe CNUDC și 
afirmă angajamentul Organizației de a proteja și promova drepturile copilului în conformitate cu 
standardele globale și europene; 

Preocupat de încălcările repetate ale drepturilor copilului în toate statele membre ale Consiliului Europei 
în toate cele cinci Domenii prioritare ale Strategiei Consiliului Europei pentru drepturile copilului (2016-
2021); 

Salutând raportul intermediar de evaluare privind Strategia Consiliului Europei pentru drepturile copilului 
(2016-2021) și luând act de evenimentele consemnate aratând înregistrarea de progrese și prezenta unor 
dotări îmbunătățite astăzi pentru a protejarea și promovarea drepturile copilului din partea guvernelor, 
organizațiilor interguvernamentale, instituțiilor independente pentru drepturile omului, societății civile, 
părinților, copiilor, voluntarilor și profesioniștilor care lucrează cu aceștia; 

Constatând că, deși vizibilitatea drepturilor copilului a crescut, acestea nu sunt încă pe deplin percepute 
ca făcând parte din corpul drepturilor omului, iar progresul către protecția deplină a acestora este încă 
lent și fragmentat; 

Constient de faptul ca anumite norme sociale, stereotipurile și tradițiile conduc, tolerează sau 
perpetuează discriminarea și violența împotriva copiilor și că acestea reprezintă obstacole în calea 
considerării copiilor ca titulari de drepturi cu drepturi depline și agenți ai schimbării; 

Constatând că, în confruntarea cu provocările generate de evoluția rapidă a tehnologiei, a economiei, a 
mediului și a migrației, precum și prin creșterea extremismului, statele și societatea în general riscă să 
neglijeze sau să compromită drepturile copilului, în special drepturile copiilor care se află într-o situație 
de vulnerabilitate, după cum se subliniază în Strategia pentru drepturile copilului; 

Convins că, deși protecția copilului a reprezentat în mod tradițional o temă pentru familii și pentru stat și 
recunoscând rolul fundamental al acestora în ceea ce privește protecția copilului, este urgent să se 
recunoască întreaga gamă de drepturi sociale, politice, economice și culturale ale copiilor, precum și rolul 
și responsabilitățile altor actori nestatali, în special al personalului din sistemul privat sau de stat care 
lucreaza în sfera protecției copiilor; 



Convins că depunerea eforturilor suplimentare ar mobiliza actorii principali să asigure punerea în aplicare 
a standardelor solicitate în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă; 

Hotărât să garanteze un caracter durabil, „o Europă rezistentă la schimbările viitoare” pentru toți, prin 
valorificarea potențialului neexploatat al tuturor actorilor guvernamentali și neguvernamentali prin 
realizarea schimbărilor necesare copiilor și societății; 

1.  Își reînnoiește angajamentul ferm de a promova, a proteja și a pune în aplicare drepturile copilului și 
invită statele membre: 

a. să ratifice și să pună în aplicare Convenția Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva 
exploatării sexuale și a abuzului sexual (CETS nr. 201), Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (CETS nr. 210) și protocoalele opționale 
la UNCRC; 

b. să se interzică pe deplin pedeapsa corporală, inclusiv prin promovarea educației pozitive si non- 
violente; 

c. să intensifice eforturile de punere în aplicare a standardelor privind drepturile copiilor prin acțiuni 
întreprinse la nivel național, regional și local, în special în vederea: 

i. Garantării accesului copiilor la justiție în interesul copilului[1] la nivel național, european și 
internațional;  

ii. Asigurării faptului că interesul superior al copilului este un considerent primordial în deciziile care 
îl privesc, în special atunci când minorul intră în conflict cu legea, atunci când nu există tutelă 
parentală, inclusiv în contextul separării părinților, al procedurilor de îngrijire a minorilor, al 
migrației și al violentei; 

iii. Abordării corecte a cauzelor profunde și a impactului sărăciei și excluziunii sociale a copiilor, prin 
definirea unor obiective, indicatori, al unor termeni clari de măsurare a progreselor și prin 
alocarea de resurse suficiente; 

iv. Adoptării tuturor măsurilor legale, politice și atragere a atenției publicului asupra necesității 
schimbarii normeleor și tradițiilor sociale, prejudecăților și stereotipurilor care conspiră sau 
contribuie la perpetuarea violenței și a discriminării pe orice motiv; 

v. Promovării principiilor de afaceri și a principiilor drepturilor omului, implicării în sectorul privat și 
îndeplinirii obligației de a trage la răspundere actorii nestatali pentru încălcarea drepturilor 
copilului; acordarii unei atenții deosebite rolului și responsabilităților sectorului privat în 
domeniul mass-mediei, publicității, tehnologiei (inclusiv inteligenței artificiale), furnizării de 
servicii, sporturi, turism si transporturi; 

vi. Asigurării deplinei aplicări a drepturilor copilului într-un mediu sigur și sănătos prin protejarea 
copiilor de impactul activităților din toate sectoarele în acest context; 

vii. Abordării violenței și a comportamentului dăunător afișat de copii față de ceilalti, inclusiv față de 
colegii lor, ținând seama de maturitatea si de evoluția capacităților copiilor, de necesitatea de a 
proteja toate drepturile copiilor, în special dreptul la educație, inclusiv prin informarea asupra 
importanței consimțământului și relațiilor sănătoase, dreptul la tratament juridic, therapeutic, 
dreptul la asistența medicală și socială și dreptul de a participa la dezvoltarea măsurilor de 
prevenire și protecție; 

d. Să includă vizibil protecția drepturilor copilului în eforturile lor de a atinge obiectivele de dezvoltare 
durabilă ale ONU, utilizând standardele Consiliului Europei și rezultatele activității sale de monitorizare 
pentru a continua și a măsura progresele; promovarea acestora prin intermediul parlamentelor naționale, 
pentru a stimula dezbaterile și a induce schimbări legislative esențiale; 



e. Să promoveze și să respecte dreptul copilului de a participa în toate problemele care îi implică, acest 
lucru presupunând responsabilizarea și protecția următoarelor categorii: copiii, apărătorii drepturilor 
copilului, activiștilor; precum și soluționarea revendicărilor legate de implementarea măsurilor de stopare 
a violenței împotriva copiilor, protejarea mediului și garantarea accesului la o educație de calitate într-un 
mediu de învățare sigur; 

f. Să promoveze cultura drepturilor copilului prin investiții în educație, în formare, în consolidarea 
capacităților și creșterea gradului de conștientizare, pentru a conferi mai multă putere și pentru a 
determina toate părțile cheie să realizeze schimbări durabile și pozitive. 

2. Încurajează toate sectoarele, organismele și comitetele Consiliului Europei să continue, să integreze 
drepturile copilului în activitatea lor și să contribuie în continuare la punerea în aplicare a Strategiei 
Consiliului Europei pentru drepturile copilului (2016-2021) și la identificarea noilor provocări, luând în 
considerare rezultatele evaluării intermediare și subliniind necesitatea: 

a. Profitării de oportunitățile politice de a contesta și de a aborda tabuurile și punctele nevralgice în ceea 
ce privește protecția și promovarea drepturilor copilului prin strategiile Organizației pentru drepturile 
copilului și, după caz, prin alte strategii relevante; planuri de acțiune și proiecte; 

b. Continuării procesului de facilitare a coordonării activității Consiliului Europei în acest domeniu, 
investind în comunicare pentru a pune rezultatele la dispoziție cu ușurință; 

c. Consolidării parteneriatelor strategice, în special cu Organizația Națiunilor Unite, cu Uniunea 
Europeană, cu alte organizații regionale, cu Societatea civilă și alți actori nestatali, precum mediul 
academic și sectorul de afaceri; 

d. Consolidării angajamentului față de copii în scopul asigurării durabilității eforturilor de consolidare a 
drepturilor copilului, a reflectării nevoilor și opiniilor copiilor în procesul decizional, ținând seama de 
necesitatea de a asigura garanții solide pentru protecția copilului în cadrul acestei activități. 


