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A jogok biztosítása segít abban, hogy biztonságban és boldogan élhess. A jogaidat
törvények védik és fontos tudnod, hogy minden olyan alapvető emberi jog megillet,
ami minden embert születésénél fogva. Ha jogaid vannak, az azt jelenti, hogy vannak
dolgok, amiket megtehetsz és másoknak is kötelessége megtenni annak érdekében,
hogy te boldogan, egészségesen és biztonságban élj. Persze Neked is kötelességed
másoknak a jogait tiszteletben tartani. Ha ismered a jogaidat és megtanulsz velük élni,
akkor többet fogsz tudni az együttműködésről, mások tiszteletben tartásáról, saját igényeid, szükségleteid, érzéseid megfelelő kifejezésre juttatásáról is.

A Gyermekjogi Egyezmény egy olyan nemzetközi megállapodás, ami
azért jött létre 1989-ben, hogy a világ minden országában ugyanazokat a
gyerekjogokat tartsák be. Magyarország 1991-ben aláírta az egyezményt,
ezért nálunk is ezek a gyerekjogok vesznek körül és védenek Téged.
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AZ EGYEZMÉNY 3 NAGYON FONTOS
PILLÉRRE ÉPÜL:





A GONDOSKODÁS-ELLÁTÁS,
A VÉDELEM ÉS
A RÉSZVÉTEL JOGA.

A gyerekek ellátása, táplálása, tanítása, testi-lelki védelme minden társadalom kiemelt feladata. A gondozás és ellátás azt is jelenti, hogy a gyerekek is hozzáférhetnek különféle erőforrásokhoz, de olyanokat is megkaphatnak általa, mint a szeretet,
az önbecsülés, a tudás, és a bennük rejlő képességek kibontakoztatása.
A védelem nemcsak a szülők dolga, hanem mindenki másé, aki a gyerekekkel kapcsolatba kerül, így a családnak, a kisközösségnek, az intézményeknek és szakembereknek, de a törvényeket alkotóknak is figyelnie és védenie kell a gyerekeket.
A részvétel aktív cselekvésen, például a Téged érintő döntések meghozatalában
részvételen túl azt is jelenti, hogy a gyerekek megnyilvánulhatnak, egyénenként és
csoportban is, elmondhatják véleményüket, kifejezhetik érzéseiket.
Napjainkig 196 ország fogadta el a Gyermekjogi Egyezményt, azonban a Föld különböző részein nagyon eltérő feltételek és életkörülmények vannak, amelyek alapvetően
meghatározzák a gyerekek és felnőttek életét és lehetőségeit. Alapvető jogaik azonban mégis minden gyermeket azonos módon illetnek meg, arra való tekintet nélkül,
hogy hol és milyen körülmények között él, milyen nemzetiségű, milyen nyelven beszél,
milyen a bőrszíne vagy a vallása, hogy fiú-e vagy lány, vagy esetleg valamilyen fogyatékossággal él.

Forrás: Unicef.hu
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