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1. CONTEXT 

 În prezent, Europa se confruntă cu situații de urgență și crize prelungite în ceea ce 

privește refugiații de orice fel. Milioane de copii nu au acces la educație ca urmare a 

conflictelor, strămutărilor forțate, violenței, schimbărilor climatice și a catastrofelor. Potrivit 

statisticilor, un număr de 35 de țări sunt afectate de astfel de crize, iar aproximativ 75 de 

milioane de copii de vârstă școlară sunt în imposibilitatea de a urma vreo formă de 

învățământ.  

Potrivit UNICEF, în rândul refugiaților, 50% dintre copiii de vârstă școlară primară și 

77% din adolescenții de vârstă școlară secundară nu sunt înscriși într-o formă de învățământ. 

Prin educație se protejează dezvoltarea sănătoasă a copiilor afectați de crize – doar așa ei își 

pot reconstrui viața, își restabilesc simțul normalității, siguranței, și capătă abilități importante 

de viață. Educația ajută copiii să se evalueze și să aibă o mai mare influență asupra 

problemelor care îi afectează. Educația este unul dintre cele mai bune instrumente pentru a 

investi în viitor, pe termen lung, în timp de pace, asigurându-le stabilitate și creștere 

economică. Dreptul la o educație de calitate și incluzivă, la formare și la învățare pe tot 

parcursul vieții este primul principiu al Pilonului european al drepturilor sociale.
1

 De 

asemenea, copiii ocupă un loc special în cadrul acțiunilor externe ale Uniunii Europene, 

acestea fiind bazate pe drepturile copilului
2
. 

În acest context, UE este în prezent lider mondial în ceea ce privește reintegrarea 

copiilor în sistemul de educație. Începând din 2012, Comisia Europeană a majorat substanțial 

finanțarea pentru situațiile de criză, astfel că în prezent  52 de țări din întreaga lume (de la 6 

                                                 
1 COM(2017)250  
2 Orientările UE pentru promovarea și protecția drepturilor copilului, adoptate de Consiliu în 6 martie 2017. 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=571
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2018)0304&l=en#basicInformation
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0250:FIN:RO:PDF
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6846-2017-INIT/ro/pdf
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țări  câte erau la început) derulează proiecte – în total peste 5,5 milioane de fete și băieți sunt 

beneficiarii pentru care s-a alocat o finanțare de 265 milioane euro.  

Uniunea Europeană a realizat acest lucru prin utilizarea unor instrumente și 

mecanisme ale sale cum ar fi Instrumentul european de vecinătate, asistența umanitară și 

Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace, dar și prin Fondul fiduciar regional al UE - 

ca răspuns la criza siriană, care asigură și oportunități educaționale în țările aflate sub 

presiune, precum Libanul și Iordania, și instrumentul UE pentru refugiații din Turcia
3
.  

În acest scop, Comisia Europeană dorește consolidarea cooperării cu alți donatori și 

parteneri și corelarea mai bună a asistenței pe termen scurt și lung. În anul 2018, un procent 

de 8% din bugetul pentru ajutor umanitar este alocat educației în situații de urgență - de 8 ori 

mai mult decât în 2015 - urmând ca din anul 2019 să se ajungă la 10% din totalul bugetului 

dedicat în scopuri umanitare pentru educație în situații de urgență și de criză
4
. Această 

politică își propune să reintegreze în sistemul de educație, în termen de 3 luni, copiii afectați 

de crizele umanitare.
5
 

În temeiul prezentei propunerii, UE va consolida legătura dintre mijloacele și 

instrumentele disponibile în cadrul ajutorului umanitar și al cooperării pentru dezvoltare, 

consolidare care se va baza pe contribuția substanțială a asistenței pentru dezvoltare a UE 

care finanțează deja proiecte de educație în țările și regiunile fragile afectate de criză din 

întreaga lume, inclusiv prin finanțarea multilaterală a inițiativelor la nivel mondial precum 

„Parteneriatul global pentru educație” și „Educația nu poate aștepta”. 

 Decizia prezentată în documentul propus marchează angajamentului Comisiei Juncker de 

a sprijini milioane de copii al căror acces la educație este perturbat din cauza conflictelor, a 

strămutărilor forțate, a violenței, a schimbărilor climatice și a catastrofelor.  

 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

Acțiunile Uniunii urmăresc să ajute copiii afectați de crize umanitare, să aibă acces și să 

poată  urma un sistem de educație primară și secundară securizată, calitativă și acreditată, de 

pe urma căruia să dobândească abilități de salvare și de susținere a vieții și să câștige o 

rezistență personală sporită. De asemenea, ele asigură protecția copiilor și sprijinirea 

consolidării serviciilor de educație prin intervenții de pregătire, răspuns și recuperare. Fiecare 

acțiune este adaptată pentru a ține seama de nevoile diferite ale copiilor pe baza vârstei, 

sexului și a altor circumstanțe specifice. 

Prezenta comunicare stabilește accepțiunea dată de Comisia Europeană noțiunii de 

educație în situații de urgență și de criză prelungită în sensul cel mai larg, printr-o abordare 

strategică și integrată de promovare a oportunităților de învățare sigură, incluzivă și de 

                                                 
3 În prezent, cel mai mare program umanitar pentru educația în situații de urgență, în valoare de 84 milioane 

euro este programul din Turcia3, care sprijină integrarea în sistemul de educație a unui număr de 290.000 de 

copii refugiați. 
4 Suma totală cheltuită pentru educația în caz de urgență a atins peste 201,5 milioane euro între 2012 și 2017, 

incluzând 34 milioane euro prin instrumentul UE pentru refugiați în Turcia și 23,5 milioane euro prin 

intermediul Instrumentului de asistență pentru situațiile de urgență. Ponderea din bugetul Comisiei Europene 

pentru ajutor umanitar alocat educației în situații de urgență a crescut semnificativ în ultimii ani: de la 1% în 

2015 la 6% în 2017 și la 8% în 2018. Finanțarea Comisiei Europene este asigurată prin partenerii umanitari de 

implementare, în special organizațiile neguvernamentale (ONG-uri), agențiile Organizației Națiunilor Unite și 

organizațiile internaționale care desfășoară proiecte umanitare. 
5 Din declarația d-lui Christos Stylianides,  membru al Comisiei Europene, responsabil pentru ajutor umanitar și 

gestionarea crizelor, declarație făcută cu ocazia lansării comunicării, la 18 mai 2018.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/what/glossary/e/european-neighbourhood-investment
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0230
file:///C:/Users/denisa.ion/Downloads/MEMO-15-6056_RO.pdf
https://www.globalpartnership.org/
http://www.educationcannotwait.org/
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calitate pentru toți. Educația cuprinde învățarea pe tot parcursul vieții, inclusiv formele 

formale și non-formale ale nivelurilor stabilite în sistemele de educație
6
.  

În ceea ce privește educația în situații de urgență și de criză, sunt cuprinse situațiile de 

urgență apărute brusc și declanșate lent, conflictele, situațiile de violență, strămutările forțate, 

dezastrele (provocate de om și naturale) și urgențele de sănătate publică, crizele prelungite și 

recurente sau orice combinație a acestora; se dorește sprijinirea și furnizarea continuă a 

programelor educaționale, conexiunea dintre acestea și ajutorul umanitar, precum și 

dezvoltare pentru a include pregătirea, reducerea riscului de dezastre, prevenirea, atenuarea, 

răspunsul în situații de urgență, asistența în timpul crizelor prelungite și redresarea. 

Documentul abordează angajamentul pentru o educație sigură, incluzivă și de calitate 

în situații de urgență și de criză prelungită în acțiunea externă a UE, în perspectiva Agenda 

2030 pentru dezvoltare durabilă, în special a obiectivul său nr. 4 care recunoaște importanța 

unui proces de educație și de formare de calitate, ca bază esențială în abordarea provocărilor 

majore la nivel mondial. În urma situațiilor de criză rămân în urmă copiii generațiilor 

pierdute, needucate, care nu au parte de o educație de calitate. Astfel, UE se concentrează pe 

un sprijin semnificativ, direcționat pe intervenții către persoanele care au cea mai mare 

nevoie de sprijin.  De asemenea, documentul cuprinde priorități strategice pentru educație 

în situații de urgență și de criză prelungită: consolidarea sistemelor și a parteneriatelor pentru 

un răspuns în materie de educație rapid, eficient și inovator; promovarea accesului, a 

incluziunii și a echității; susținerea educației pentru pace și protecție; sprijinirea unei educații 

de calitate pentru rezultate mai bune ale învățării. Pentru fiecare prioritate sunt prezentate 

exemple de bune practici și acțiuni-cheie care trebuie întreprinse. Pentru a progresa în 

raport cu aceste priorități, Comisia Europeană va îmbunătăți modalitățile de lucru în ceea 

ce privește coordonarea, poziția de lider la nivel mondial și finanțarea acțiunilor. 

Prezenta comunicare propune un cadru politic actualizat al UE care să abordeze, prin 

acțiunea sa externă, provocările din ce în ce mai mari cu care se confruntă educația în situații 

de urgență și de criză prelungită în afara UE. Aceasta propune o abordare care 

consolidează responsabilitatea reciprocă între instrumentele externe relevante ale UE 

pentru a răspunde nevoilor educaționale în situații de urgență și de criză prin asistență 

umanitară și pentru dezvoltare, bazată pe coordonare, complementaritate și acțiune politică.  

De asemenea, reflectă priorități noi și emergente, cum ar fi efectele violenței asupra educației. 

Totodată, Comisia Europeană invită Parlamentul European să ia notă de orientările în 

materie de politici stabilite în prezenta comunicare, și invită Consiliul să le aprobe prin 

concluziile sale.  

 

3. ALTE  ELEMENTE  DE  INTERES 

La nivel european se acordă sprijin pentru victimele dezastrelor și conflictelor și 

protecție pentru persoanele vulnerabile, în cadrul politicilor europene pentru ajutor umanitar 

și protecție civilă, Uniunea Europeană acționând prin intermediul Direcției Ajutor Umanitar 

și Protecție Civilă a Comisiei Europene (ECHO). Misiunea ECHO este să reducă suferința, să 

apere demnitatea celor afectați și să salveze vieți. Aceasta este una dintre cele mai tangibile 

expresii ale solidarității, una dintre valorile fundamentale ale UE. 

În decembrie 2012 Uniunea Europeană a câștigat Premiul Nobel pentru Pace și a decis  

să utilizeze suma alocată cu premiul pentru a lansa inițiativa „Copiii păcii”, în cadrul căreia 

sunt finanțate proiecte educaționale destinate copiilor afectați de conflicte. Din 2012 și până 

în prezent, Uniunea Europeană a continuat să mărească în mod constant finanțarea alocată 

                                                 
6  Sistemele de educație sunt: învățământul preșcolar, primar, secundar, postliceal, preuniversitar și universitar 

(inclusiv formarea tehnică și profesională, studiile universitare și alte forme de dezvoltare a competențelor). 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2016:0739:FIN:RO:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2016:0739:FIN:RO:PDF
https://europa.eu/european-union/topics/humanitarian-aid-civil-protection_ro
https://europa.eu/european-union/topics/humanitarian-aid-civil-protection_ro
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/children-of-peace_en
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acestei inițiative. În zonele de conflict, copiii sunt cea mai vulnerabilă categorie a populației. 

Circa 90% din victimele conflictelor sunt civili, iar jumătate dintre aceștia copii
7
.  

 

4. POZIȚIA ROMÂNIEI 

În calitate de stat membru al Uniunii Europene şi al Organizației Națiunilor Unite 

(ONU), România participă la efortul comunităţii internaţionale în privinţa dezvoltării unei 

politici coerente în domeniul ajutorului umanitar, acordând asistență umanitară. România 

rămâne dedicată principiilor care stau la baza acordării asistenţei umanitare – umanitatea, 

neutralitatea, independenţa şi imparţialitatea şi îşi asumă contribuţii concrete în procesul de 

împărţire echitabilă a responsabilităţii statelor în sfera umanitară. Totodată, susţine nevoia 

unui nou model de cooperare între factorii de decizie din domeniul umanitar şi cei din 

domeniul dezvoltării, care ar trebui să facă o analiză comună a riscurilor multiple. 

În conformitate cu statisticile RoAid, România a răspuns favorabil la diferitele apelurile 

de sprijin din partea comunității internaţionale, în scopul de a atenua efectele crizelor 

umanitare, atât prin participarea la eforturile comune ale comunităţii internaţionale (prin 

Programul Alimentar Mondial sau al Agenției ONU pentru Refugiați-UNHCR), precum şi 

prin ajutor umanitar bilateral (Turcia, Iordania, Serbia). 

Ministerul afacerilor externe (MAE) prin politica de cooperare pentru dezvoltare acordă 

asistenţa umanitară - asistenţa de urgenţă furnizată statelor în caz de dezastre şi conflicte 

armate prelungite -, cu scopul atenuării consecinţelor asupra victimelor, inclusiv asistenţa 

oferită în procesul de tranziţie de la o situaţie de criză umanitară către procesele de reabilitare 

sau reconstrucţie timpurie.
8
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Carmen Denisa Ion 

30  august 2018 

 

                                                 
7 Numărul copiilor refugiați se ridică la 7 milioane, iar al celor strămutați în interiorul propriei țări din 

cauza conflictelor la 13 milioane. Peste 28 de milioane de copii nu au acces la educație. Acțiunile care își 

propun să îi ajute și să îi protejeze pe copiii afectați de conflicte prevăd în special realizarea de investiții în 

creșterea gradului de școlarizare, crearea unor medii sigure de învățare și oferirea sprijinului psihosocial necesar 

pentru depășirea traumelor provocate de război. Prin proiectele finanțate de UE și puse în aplicare de  

organizațiile umanitare partenere, inițiativa „Copiii păcii” s-a adresat până acum unui număr de peste 270.000 

de copii din 19 țări din întreaga lume. Inițiativa a ajutat copii sirieni refugiați în Irak, dar și copii din Pakistan,  

Republica Democratică Congo, Etiopia, Sudanul de Sud, Ciad, Republica Centrafricană, Somalia, Afganistan,  

Myanmar/Birmania, Columbia, Mexic, Guatemala, Niger,  Sudan, Tanzania, Turcia, Camerun și Ecuador. 
8
 Guvernul României acordă asistență umanitară în mod voluntar: direct statului în cauză; prin intermediul unei 

organizaţii internaţionale cu competenţe în domeniu; prin intermediul unui fond autonom gestionat de o 

organizaţie internaţională de profil; prin intermediul unui fond constituit în mod special pentru a răspunde 

necesităţilor unei crize umanitare; prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale române şi/sau străine. 

Date statistice despre formele de asistentă umanitară furnizate de România  găsesc pe site-ul RoAid. 

 

http://www.roaid.ro/post/asistenta-umanitara-25
https://www.mae.ro/node/16654
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0304&from=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3822_ro.htm
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/education-emergencies_en
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm
http://www.roaid.ro/post/asistenta-umanitara-25

