PRESS RELEASE
25 de Maio - Dia Internacional das Crianças Desaparecidas
O Instituto de Apoio à Criança realiza a IV Conferência Europeia sobre Crianças Desaparecidas e
Exploradas Sexualmente, subordinada ao tema «As novas tecnologias aplicadas à busca e recuperação
de Crianças Desaparecidas», que decorrerá no Novo Auditório da Assembleia da República, contando
com peritos nacionais e internacionais nas questões do Alerta Rapto de Crianças, da Base de Dados de
ADN, para além de se apresentar a situação nacional relativamente ao combate do fenómeno do
desaparecimento de Crianças.

O Dia Internacional das Crianças Desaparecidas teve origem no facto de, no dia 25 de Maio de 1979, uma
criança de 6 anos, Etan Patz, ter sido raptada em Nova York. Nos anos que se seguiram, várias organizações
começaram a assinalar esta data, mas só em 1983 o Presidente dos EUA declarou o 25 de Maio como o dia
dedicado às Crianças Desaparecidas. Três anos mais tarde, esta data conheceu dimensão internacional.
Na Europa, em 2002 este dia foi assinalado pela primeira vez pela Child Focus, ONG parceira Belga, como uma
experiência piloto, sob o Alto Patrocínio da Rainha Belga. Em 2003, diversas iniciativas se fizeram sentir
nomeadamente em França, Holanda, Reino Unido, República Checa, Polónia, Alemanha, Bélgica e Portugal onde
se lançou no ano seguinte a linha SOS Criança Desaparecida.
O propósito de assinalar a data é encorajar a população e a comunicação social a reflectir sobre todas as crianças
que foram dadas como desaparecidas na Europa e no Mundo, e espalhar uma mensagem de esperança e
solidariedade a nível internacional para com os pais e famílias que vivem este drama. É também levar as
autoridades a reflectir na prevenção, nas estratégias a desenvolver em colaboração com as entidades responsáveis
pela Educação, pela Justiça e pela Segurança.
Pretende-se que este dia seja lembrado em todos os lares de todos os países em que seja necessária esperança
para enfrentar este problema tão devastador.
Enquanto membro da Missing Children Europe, a Federação Europeia das Crianças Desaparecidas e Exploradas
Sexualmente, fundada em 2001 sob os auspícios dos Euro Comissários Nicole Fontaine e António Vitorino e que
reúne 24 organizações não governamentais de 16 países europeus, o Instituto de Apoio à Criança foi convidado
para liderar as acções de sensibilização e divulgação em Portugal.
Simultaneamente, damos início à campanha de sensibilização no Facebook. A partir do 25 de Maio de 2010, as
pessoas podem mostrar o seu apoio à Missing Children Europe e aos respectivos membros nacionais, como é o
caso do IAC, “desaparecendo" temporariamente do Facebook, ao retirarem a sua imagem habitual. A campanha
pretende sensibilizar o mundo através desta rede social, ao atrair as atenções para o problema das crianças
desaparecidas.
Também em Bruxelas, no Edifício sede da EU, um vasto campo de flores miosótis irá dançar durante os dias 25 e
26 de Maio, movido a energia solar e a Missing Children Europe irá apresentar o seu relatório anual por ocasião do
Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, fornecendo uma visão geral das actividades desenvolvidas em 2009
pelos seus membros.
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