
Dumbrăveni, 6 iunie 2016  

 

Stimabile domnule Prim-ministru, 

 

Am dori să vă aducem la cunoștință situația copiilor exploatați economic. Țara 

noastră se confruntă de ceva vreme cu această problemă, iar noi considerăm necesar să fie 

rezolvată. Acest fenomen se întâmplă foarte des și în localitatea noastră. 

Deși la televizor apar mai multe cazuri, acest lucru nu influențează cu nimic situația. 

Nu se ia nicio măsură, chiar dacă au fost mai multe solicitări în sensul acesta. Fiecare copil 

merită o viață normal  trăită decent, nu doar muncind. De ce nu se face ceva? De ce copiii 

expolatați economic continuă să trăiască în mizerie suportând greutățile vieții ca niște 

adulți?  

Dacă unii oameni sunt mult prea preocupați de lux,de bani și plini de lăcomie,alții 

sunt la polul opus, lipiți de sărăcie. Am vrea să reaminim faptul că la inceputul campaniilor 

electorale ni s-a promis sprijinirea familiilor in care copiii trebuie să muncească pentru a 

avea ce mânca. Situația acestor copii,in acest moment,este foarte critică, pentru că nu mai 

au șansa la o educație ,sunt lipsiți de o copilărie frumoasă și trăiesc doar pentru muncă.Le 

sunt incălcate mai multe drepturi: dreptul la educație, cum am specificat deja, deoarece 

fiind prea ocupați cu treaba nu mai au timp pentru studii;dreptul la siguranță, ei trăiesc cu 

teama că dacă nu termină la timp, vor fi bătuți; dreptul la asistență medicală, condițiile în 

care trăiesc fiind foarte precare: dreptul la o copilărie fericită. Cel din urmă drept 

menționat,poate fi așezat deasupra tuturor,deoarece copiii nu au parte de joacă, de vârsta la 

care ar trebui să joace leapșa sau  șotron, ci sunt puși la munci grele, astfel maturizându-se 

prea devreme. Acești copii nu merită să fie in rând cu toți? Merită! Și atunci de ce nu se iau 

măsuri?  

Un lucru care trebuie știut este că toți suntem egali. De aceea, copiii exploatați 

economic ar trebui să aibă parte de aceeași educație,de o copilăie minunată. Am dori să vă 

informăm cu aceasta ocazie, și de forma de discriminare care apare între ei și ceilalți copii. 

Sunt priviți cu dispreț de toți, ignorați și împinși afară din viața socială. Într-adevăr există o 

diferență între ei! 

În cazul copiilor exploatați economic nu se ia nicio măsură,iar pentru ceilalți copii se 

constriesc grădinițe cât mai mari si mai frumoase. Cert este, că avem nevoie de astfel de 

grădinițe, însă și cazul acestor copii trebuie rezolvat. Se va întâmpla așa ceva? Veți dori să-

i ajutați?  Noi sperăm că da! Nu trebuie neglijată această situație! Având in vedere cele 

prezentate, vrem să vă sugerăm câteva soluții, prin care am dori ca această problemă să 



dispară. În primul rând, propunem ca familiile copiilor exploatați economic să fie finanțate 

lunar.  

Astfel, copiii ar putea merge la școală și vor avea parte de educație. Părinții ar 

economisi bani pentru a le ajunge în fiecare lună pentru hrană, pentru strictul necesar. A 

doua soluție propusă de noi este construirea unor case decente. Oamenii aceștia muncesc 

toată ziua degeaba deoarece câștigă în jur de 50 lei pe zi, bani insuficienți. Datorită 

bugetului  redus, nu își pot asigura o casă  trainică și riscă să se îmbolnăvească. Nouă ni se 

pare normal ca fiecare om să aibă o locuință, unde să își găsească un refugiu după o zi 

obositoare. O altă propunere ar fi alocarea locurilor de muncă necesare părinților. Dacă 

părinții ar avea un loc de muncă, indiferent care, ar putea oferi copiilor lor o viață mai bună, 

o bucurie cât de mică. Unii copii au parte de o viață cu adevărat dezastruoasă ,deoarece 

părinții lor sunt alcoolici. Astfel că vă recomandăm să veniți cu soluții de internare a 

acestor părinți în centre de dezalcoolizare. Aici, ei ar învăța să se controleze, să-și găsească 

alinarea în familia lor. Ar ști să iubească mai mult,să fie alături de copiii lor și să trăiască 

decent. Sunteți unul dintre puținele persoane care ne pot ajuta! Am considerat cel mai bine 

să ne adresăm dumneavoastră, având în vedere toate proiectele elaborate. V-am scris cu 

speranța că ne ve-ți înțelege și veți lua măsuri! De aceea, așteptăm să vedem rezultatul 

acestei scrisori. Putem spune că ne bazăm pe dumneavostră, care, în calitate de Prim-

ministru ar trebui să ne ascultați și să luați aminte la rugămintea noastră. O țară prosperă 

este o țară în care copiii sunt fericiți! Toți copiii! Inclusiv copiii exploatați economic ar 

trebui sa fie fericiți alături de ceilalți! Vă mulțumim foarte mult, domnule Prim-ministru! 

Credem că veți lua seamă la rugămințile noastre!  

 

Cu respect,  

Diana, Cristina, Monica și Dana, 

Elevi în clasa a VII-a 


