press release
Mai mult decât cuvinte: Uniunea Europeană trebuie să intensifice acțiunile în domeniul
social, începând cu dezvoltarea timpurie

Investiția în dezvoltarea timpurie a copiilor este un mijloc inevitabil de combatere a inegalităților în materie de sănătate
București, 14 mai 2019. Alianța Europeană a Sănătății Publice (EPHA) a apelat la factorii de decizie europeni și naționali
pentru a face ca investiția în copii să fie o prioritate politică pentru Europa.
Factorii de decizie, organizațiile societății civile și mediatorii din domeniul sănătății și educației din comunitățile locale
au răspuns acestui apel în cadrul evenimentului "Fiecare copil merită să se dezvolte", găzduit de EPHA la București.
Evenimentul, sub patronajul președinției României la Consiliului Uniunii Europene, a discutat despre modul în care se
poate realiza în practică o abordare holistică, coerentă și multisectorială a dezvoltării timpurii a copiilor.
În lumina discuțiilor în curs despre dezvoltare timpurie în Europa și România, aproape 100 de participanți la conferință
au discutat despre modul în care politicile de finanțare ale dezvoltarii timpurii a copiilor ar trebui să servească scopului
unei abordări holistice față de dezvoltarea timpurie și au învățat despre provocările întâmpinate de unele dintre cele mai
dezavantajate comunități ( inclusiv romii).
Grupul de vârstă 0-3 ani este cel mai neglijat de factorii de decizie politică, dar este extrem de important un bun început
în viață pentru a evita consecințele sociale, economice și sociale negative în viitor pentru copii, familii și societate în
general.
Este necesară o abordare integrată pentru a consolida procesul de dezvoltare timpurie - pornind de la sănătate și
educație și cuprinzând politici sociale și de ocupare a forței de muncă, reducerea sărăciei, locuințe și salubritate, crearea
de medii favorabile copiilor și familiilor în comunitate și dezvoltarea forței de muncă.
"Dezvoltarea timpurie inseamna atat acces cat si calitate. Accesul la servicii de calitate de dezvoltare timpurie face
diferența pentru viitorul fiecărui copil, ceea ce înseamnă că politicile și investițiile în aceste tipuri de servicii ar trebui să
fie o prioritate pentru fiecare dintre noi" , a declarat expertul român important în domeniu, Carmen Lică, Centrul pentru
Educație și Dezvoltare Profesională.
"Declarația de la Sibiu din 2019, semnată de liderii UE, subliniază corectitudinea și protecția viitorului generațiilor
viitoare. Dacă Uniunea Europeană dorește să-și asume un angajament ferm față de această viziune pentru viitor,
dezvoltarea timpurie a copilului ar trebui să fie recunoscută drept investiția inevitabilă și foarte importantă ", a declarat
Agata D'Addato, Coordonator Superior Politici Publice, Eurochild. "O astfel de investiție ar însemna abordarea
inegalităților din viața timpurie și sprijinirea familiilor și a copiilor aflați în situații vulnerabile prin fonduri UE și elaborarea
de politici", a adăugat ea.
Multe dintre obiectivele de dezvoltare sustenabila sunt relevante în contextul sănătății copiilor. Semestrul european și
pilonul european al drepturilor sociale oferă instrumente pentru abordarea și monitorizarea progresului in proceul de
dezvoltare timpurie în Europa. Următoarele alegeri din UE oferă o oportunitate de a sublinia acum importanța dezvoltarii
timpurii - dar numai un angajament politic puternic poate asigura o extindere nivelul UE și la nivel național ", a comentat
Sascha Marschang, director adjunct al EPHA.

###
ABOUT EPHA The European Public Health Alliance EPHA este un agent al schimbării la nivel european, care militează pentru o
sănătate mai bună pentru toţi. O organizație condusă de membri, formată din ONG-uri din domeniul sănătății publice, grupuri de
pacienți, profesioniști în domeniul sănătății, lucrăm pentru îmbunătățirea sănătății și consolidarea vocii sănătății publice în Europa.
EPHA este membră, printre altele, a Platformei sociale, a Alianței pentru Sănătate și Mediu (HEAL) și a Agenției de Monitorizare
pentru o mai bună legiferare. http://www.epha.org/
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