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ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR PENTRU O EDUCAȚIE SĂNĂTOASĂ 
Str. Ion Roată, nr. 10, Sector 4, București               Tel:+40720190081 
www.parintipentrueducatie.ro    |   contact@parintipentrueducatie.ro 
 

18 / 03 / 2014 
 

Către: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR 
 VÂRSTNICE      
 Str. Dem. I. Dobrescu, Nr. 2-4, Sectorul 1, Bucureşti 
 
În atenția: Doamnei Ministru, Rovana Plumb, 
        Doamnei Elena Tudor,  
                  Director al Direcției pentru Protecția Copilului  
 
Ref la: Observații la Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor 
Copilului 
          
 
 Stimată Doamnă Ministru,  
 
 Stimată Doamnă Director Elena Tudor, 
  
 Față de proiectul prezentat, în urma dezbaterii publice organizate de Minister în 
data de 14.03.2014, revenim cu observațiile promise, care reiau intervențiile 
reprezentanților noștri în dezbaterea publică: 

1.  Este cu neputinţă de admis ca în România secolului XXI, un document de 
strategie naţională pentru protecţia drepturilor copilului să conţină, în privinţa 
sexualităţii, doar obiectivul de „prevenire a sarcinilor nedorite în rândul 
adolescentelor”. 

 Sarcinile nedorite sunt un efect, şi nu o cauză a problemelor tinerilor de astăzi 
privind sexualitatea. Există sute de studii independente, realizate în Statele Unite şi 
Europa, care demonstrează că principala cauză a tulburărilor şi disfuncțiilor sexuale, 
psihologice, biologice şi de integrare socială o constituie începerea vieţii sexuale la o 
vârstă timpurie, precum şi promiscuitatea sexuală.  

 Astfel, rezumativ vorbind, scăderea vârstei primei relaţii sexuale şi frecvenţa 
schimbării partenerilor sexuali sunt proporţionale cu: 

 incidenţa bolilor cu transmisiune sexuală; 
 incidenţa crescută a cancerului cervical; 
 creşterea de trei ori a ratei depresiilor, faţă de tinerii care practică abstinenţa sau se 

căsătoresc; 
 creşterea de 5 ori a tentativelor de sinucidere la fete şi de 7 ori la băieţi faţă de 

tinerii care rămân abstinenţi sau de cei care se căsătoresc; 
 creşterea consumului de alcool şi de droguri; 
 creşterea incidenţei comportamentelor infracţionale; 
 scăderea performanţelor şcolare şi profesionale; 

 Aceste probleme nu pot fi considerate la fel de importante pentru ţara noastră cum 
este şi problema sarcinilor nedorite la adolescente? 
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 Niciuna dintre problemele de mai sus nu poate fi rezolvată cu contraceptive şi 
acces la avort, după cum sugerează, direct sau indirect, proiectul Strategiei naţionale 
pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului, prin promovarea „sănătăţii 
reproducerii” şi a aşa-zisei „planificări familiale”.  

 Mai mult, studiile statistice demonstrează că nici măcar ponderea sarcinilor nedorite 
nu scade prin această pseudo-soluție. Educaţia pentru contracepţie şi avort, care 
presupune cel puțin o tolerare, dacă nu o încurajare tacită a actului sexual la o vârstă 
timpurie şi a schimbării frecvente a partenerilor, nu face decât să stimuleze aceste 
comportamente. Dar o viaţă sexuală dezordonată, la vârsta adolescenţei, coroborată cu 
prezenţa unor comportamente de risc, va mări incidenţa sarcinilor nedorite, prin erorile și 
eșecurile inerente în folosirea mijloacelor contraceptive. 

 În Statele Unite, soluţia pentru prevenirea sarcinilor și a bolilor venerice a fost 
găsită în dezvoltarea programelor de educaţie pentru abstinenţă, care a constituit în 
majoritatea statelor americane, timp de aproape două decenii, singura educaţie sexuală 
acceptată în şcoală. Aceasta, coroborată cu o instruire inclusiv a părinţilor, a dat bune 
rezultate pentru sănătatea sexuală, psihologică şi biologică a tinerilor. 

 Având în vedere toate acestea, considerăm că prin concentrarea strategiei exclusiv 
pe prevenirea sarcinilor nedorite, Strategia propusă de Ministerul Muncii, Familiei și 
Protecției Sociale se situează complet în afara problemei de fond. Insistăm, aşadar, ca 
obiectivul principal să fie cu adevărat o educaţie pentru sănătate, care să aibă ca reper 
ultimele cercetări în domeniile educaţiei şi sexualităţii umane, precum şi a unicului loc 
propriu de manifestare a relaţiei sexuale, care este familia. Formularea obiectivului trebuie 
să acopere realitatea problemei şi nu să fie limitativă şi reducţionistă, cu o eficienţă minimă 
sau inexistentă pe termen scurt şi cu una negativă pe termen lung, cum este în prezent.  

2.  O altă observaţie este necesitatea introducerii în documentul strategic a unui alt 
obiectiv specific: prevenirea şi combaterea expunerii copiilor şi adolescenţilor la 
pornografie. Efectele dezastruoase ale consumului de pornografie pentru sănătatea 
mentală și abilitățile sociale au fost foarte bine documentate în ultimii ani. În România, se 
constată o creştere alarmantă a incidenţei consumului de pornografie la copii şi 
adolescenţi; în acest context, lipsa unui obiectiv bine definit pentru lupta contra acestui 
flagel ne lasă mult în spatele celorlalte ţări europene. În Marea Britanie, de exemplu, 
pentru protejarea copiilor s-a recurs chiar la filtrarea și restricționarea accesului la 
materialele cu conţinut pornografic. 

3. O altă problemă identificată de noi este dezechilibrul dintre încurajarea creșterii 
participării copiilor, inclusiv prin structurile elevilor, la deciziile care îi privesc și 
tendința de a diminua puterea de decizie a familiei. Reamintim că familia este cadrul 
social optim pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, tocmai din cauza lipsei de 
maturitate a acestuia din urmă. Nu putem fi deci de acord cu desconsiderarea drepturilor 
parentale, întărite de Constituție și tratatele internaționale, și cu „etatizarea” copilului. 

 Vă asigurăm de faptul că toate afirmaţiile făcute în acest material pot fi 
documentate cu studiile științifice pe care se bazează, în cazul în care consideraţi că este 
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nevoie, în maxim 24 de ore de la primirea unei solicitări din partea Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.  

 Mulțumim pentru deschiderea arătată privind colaborarea Ministerului cu societatea 
civilă şi nădăjduim ca această colaborare să favorizeze dezvoltarea acelor programe 
educative şi de asistenţă socială care să asigure o dezvoltarea armonioasă psiho-socială 
şi biologică a copiilor României, lucru pe care ni-l dorim cu toţii. 

 

Cu prețuire deosebită, 

  

Jercan Eugen, 
 
Director de proiecte 
Asociația Părinților pentru o Educație Sănătoasă 
 
Adresa de corespondență: Str. Ion Roată, nr. 10, Sector 4, București 
Tel. +40720190081 
Email: contact@parintipentrueducatie.ro 
Web: www.parintipentrueducatie.ro 
 
 
Semnatari: 

1. Asociația Părinților pentru o Educație Sănătoasă 

2. Federaţia Organizaţiilor Ortodoxe Pro-vita din România 

3. Alianța Familiilor din România 

4. Asociația Provita Media 

5. World Vision România 

6. Asociația Home Schooling România 

7. Asociația Dascălilor din România 

8. Asociația pentru Apărarea Familiei și Copilului 

9. Societatea Ortodoxă a Femeilor Române, Filiala Iaşi 

10. Asociația Familiilor Catolice „Vladimir Ghika” 

11. Asociația Medicilor Catolici - filiala București 
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12. Fundația Clinica Provita (Cluj-Napoca) 

13. Asociația Darul Veții (Timișoara) 

14. Asociația Familia și Viața (Roman) 

15. Asociația Primul Pas (Iași) 

16. Alianța pentru Demnitate Națională (București) 

17. Asociația Rost (București) 

18. Asociația Basarabii (București) 

19. Liga de Utilitate Publică (București) 

20. Asociația Ortodoxia Tinerilor (Galați) 

21. Asociația pentru Libertatea Românilor (Bacău) 

22. Asociația Studenților Creștin Ortodocși - Filiala Brașov 

23. Asociația Studenților Creștin Ortodocși - Filiala Tg. Jiu 

24. Asociația Studenților Creștin Ortodocși - Filiala Suceava 

25. Asociația Studenților Creștin Ortodocși - Filiala Brașov 

26. Asociația Studenților Creștin Ortodocși - Filiala Cluj 

27. Asociația Studenților Creștin Ortodocși - Filiala Tulcea 

28. Asociația Cercul Studențesc „Floarea de foc” (București) 

29. Asociația Bucovina Profundă (Suceava) 

30. Fundația Sfinții Martiri Brâncoveni (filiala Suceava) 

31.  Asociația WorldTeach România (Timișoara) 

32. Fundația Agape (Cluj-Napoca) 

33. Fundația Sfânta Irina (București) 

34.  Asociația Christiana (București) 

35. Fundaţia Cireşarii (Beiuș) 

36. Asociația Prologos (Timișoara) 

37. Asociația Culturală „Sf. Mitropolit Dosoftei” (Suceava) 

38. Asociația Mama Olga (Piatra Neamț) 

39. Asociația Bunul Samaritean (Beiuş) 
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40. Fundaţia Sfinţii Martiri Brâncoveni (Constanţa) 

41. Şcoala Brâncovenească (Constanţa) 

42. Asociaţia Oamenilor de Afaceri Creştini-Ortodocşi (Constanţa) 

43. Asociația Sf. Pahomie de la Gledin (Bistrița) 

44. Asociația Bărbaților Creștini din România (Timișoara) 

45. Asociația Prietenii Omului (Slatina) 

46. Asociația Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului (Satu Mare) 

47. Asociația Meșterilor Populari din Moldova (Iași) 

48. Centrul Iochebed Suceava 

49. Asociația Centrul Iochebed Alba 

50. Asociația Brâncoveanu (Arad) 

51. Asociația Cristofor (Iași) 

52. Fundația Creștină Elim (Marghita) 

53. Asociația Doamna Stanca (București) 

54. 3C Life International (Cluj-Napoca) 

55. Asociația Casa Gratis Pro Deo (București) 

56. Asociația Polițiștilor Creștini din România – filiala București 

57. Asociația pentru Libertatea Românilor (Bacău) 

 


