
Alocuţiunea

Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, susţinută cu ocazia 
evenimentului de lansare a liniei telefonice Help-Line �i a platformei on-line destinate

copiilor cu părin�i pleca�i la muncă în străinătate


        "Stimată doamnă Preşedinte Executiv al Organizaţiei Salvaţi Copiii,

Excelenţa voastră, domnule Ambasador al Republicii Federale Germania, 

Distinşi reprezentanţi ai autorităţilor publice,

Stimaţi voluntari ai "Salvaţi Copiii",

Dragi copii şi părinţi, 

Doamnelor şi domnilor,

Da�i-mi voie să salut cu toată căldura această ini�iativă a organiza�iei Salva�i Copiii! Vă

mul�umesc pentru tot ceea ce face�i necontenit, cu dragoste, pasiune �i cu deplina

convingere că fiecare gest, ini�iativă sau ac�iune poate da o �ansă în plus unui copil.

Găzduim acest eveniment la Palatul Cotroceni ca o continuare a colaborării noastre �i ca

expresie a unui parteneriat în sprijinul celor care au cea mai mare nevoie de noi.

M-am gândit cu aten�ie cum am putea defini cel mai bine momentul la care asistăm -

respectiv lansarea primei linii telefonice �i a platformei online în sprijinul copiilor ai căror

părin�i sunt pleca�i la muncă în străinătate. 

Bucuria de a vă avea aici �i aprecierea pentru eforturile dumneavoastră nu pot fi separate de

preocuparea fa�ă de o situa�ie dramatică pentru zeci de mii de copii �i familiile lor. Prea

mul�i copii cresc azi în România lipsi�i de afec�iunea �i îndrumarea părintească, iar

consecin�ele pe termen lung pentru dezvoltarea lor sunt majore. 

De aceea, a� spune mai degrabă că este un moment al adevărului �i al ac�iunii responsabile.

Modul în care �tie să aibă grijă de copiii ei spune multe despre o societate �i despre viitorul

ei. 

După genera�ia care a avut de înfruntat lipsa de libertate în perioada comunistă, după

genera�ia care a suportat costurile tranzi�iei, după cea care a plătit din buzunar ie�irea din

criza economică, nu vreau să avem o altă genera�ie de sacrificiu - aceea a copiilor care cresc

singuri, departe de părin�ii lor. Ace�tia nu trebuie să plătească pre�ul emo�ional �i social

al unui context care a obligat milioane de români să caute o via�ă mai bună în afara

grani�elor. 

Pe termen scurt se impun răspunsuri rapide. Ace�ti copii au nevoie de noi azi. Suntem datori

la un efort comun al instituţiilor cu atribuţii în domeniu, al autorităţilor responsabile de

protecţia familiei şi copilului, al �colilor, al comunită�ilor locale �i al societă�ii civile,



pentru ca ei să nu fie afecta�i pe termen lung. 

Cred în importanţa unor reţele de suport, cu persoane din afara familiei - profesori, asistenţi

sociali, consilieri şcolari, psihologi - care să  preia o parte din atribuţiile părinţilor în domeniul

performanţei  şcolare, care să îi motiveze �i încurajeze pe copii �i să se asigure că ace�tia

sunt pe deplin integra�i. De asemenea, comunicarea permanentă dintre şcoală şi părintele

rămas în ţară este esen�ială. 

Nu doar ace�ti copii trăiesc o dramă, ci �i părin�ii lor. Pe termen lung, reducerea �i stoparea

acestui fenomen este în strânsă legătură cu investi�ia în sănătate �i educa�ie, cu dezvoltarea

economică �i cu toate acele măsuri care îi pot face pe români să rămână ori să se întoarcă

acasă. 

Doamnelor �i domnilor,

Astăzi facem un pas în sprijinul copiilor ai căror părin�i sunt pleca�i la muncă în afara

grani�elor. Doresc să le mul�umesc tuturor celor implica�i în acest proiect �i celor care, în

general, �i-au făcut o misiune de suflet din a veni în sprijinul copiilor din România în diferite

forme �i de a-i ajuta să aibă viitorul pe care-l merită.

Ve�i găsi în mine întotdeauna un partener!

Vă doresc mult succes!"
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