Bogos Cost ea, 5 ani.

Drepturile mele
Convenţia Drepturilor Copilului
cu ochii copiilor noştri.

Concurs, organizat de
ONG Iniţiativa Sicial-Rurală
în gradiniţa “Licurici”, comuna Bardar

Când şi de cine a fost adoptată Convenţia
drepturilor copilului?
La 20 noiembrie 1989, Asambleia Generală a
Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat în
unanimitate Convenţia drepturilor copilului.
Participanţilor le-au fost necesare doar două
minute,

pentru

a

transforma

un

act

internaţional într-un standard universal, ce va
servi drept etalon al drepturilor copiilor din
toată lumea.
Prin ce se deosebeşte
Convenţia drepturilor copilului de
Declaraţia drepturilor copilului?
În Declaraţia din anul 1959 au fost stipulate
10 pricipii cu caracter declarativ. Mesajul de
bază era: “Copilul trebuie să se bucure de tot,
ce-i mai bun în lume”.
Convenţia este document juridic exact, având
54 articole obligatorii, pentru statele membre.

Bogos Cost ea, 5 ani.

Articolul 1
Orice persoană, având vârsta sub 18 ani se
află sub jurisdicţia Convenţiei.
Articolul 2
Convenţia se aplică la orice copil:
Indiferent de rasă, culoare, limba vorbită,
Indiferent de religie, de sex,
Indiferent de e sănătos sau cu dizabilităţi.

Cum acţionează Convenţia?
Statele, ce au aderat la Convenţia drepturilor
copilului, poartă răspundere juridică

pentru

acţiunile, ce au impact asupra copiilor. Ţările,
ce au aderat sau au ratificat Convenţia,
trebuie să aducă legislaţia naţională în
corespundere cu articolele Convenţiei.

Acest document are o importanţă şi o
influienţă atât de mare, încât mulţi publicişti,
oameni politici, pe bună dreptate, au început
s-ăl

numească

Constituţia

universală

a

drepturilor copilului.
Convenţia

concretizează,

practic,

toate

momentele, ce ţin de viaţa şi locul copilului în
societate.

A. Dinu, 5 ani.

Articolul 3
Tot, ce se face pentru copii, trebuie să fie
spre binele lor.
Articolul 5
Părinţii sunt cei, care au dreptul să conducă
copilul, să aibă grijă de ei.
Articolul 6
Copilul are dreptul la viaţă, supraveţuire şi
dezvoltare.

Putem oare să delimităm drepturile
pricipale şi secundare din Convenţie?
Nu putem spune că un drept este mai presus
ca altul. Drepturile sunt

integrale, ele

corelează şi se complectează reciproc.
Drepturile copilului formează un sistem de
drepturi, incluzând în el toate drepturile.
Trebuie să cunoaştem această corelaţie şi să
apărăm drepturile copilului în toate sferele.
Corelarea drepturilor cu obligaţiile.
Drepturile sunt inalienabile, ele apar odată cu
naşterea copilului, şi nu sunt oferite de cineva.
Obligaţiile sunt norme de conduită, reguli de
viaţă socială. Este imposibil să se spună: “Nu
faci faţă obligaţiilor—nu ai nici drepturi”. Totuşi
oamenii, care ne înconjoară, au drepturile lor,
pe care trebuie să le respecte şi copiii.

Irina Dinu, 5 ani.

Articolul 7
Copilul are dreptul la personalitate, are
drept la un nume, drept la cetăţenie.
Articolul 12
Copilul are dreptul la libera exprimare a
opiniei sale, să se ţină cont de această
opinie, în orice decizie, ce afectează copilul.

Viorica, Maricica

Articolul 13
Copilul

are

dreptul

să-şi

exprime

sentimentele şi opiniile sub orice formă: oral,
în scris, artă, atăt timp cât aceasta nu
lezează drepturile altora.

Tonu Grişa, 5 ani.

Articolul 15
Copilul are dreptul la asociere în organizaţii, să
creeze organizaţii, să se întâlnească cu alţi
oameni.
Articolul 31
Copilul are dreptul la joacă, recreaţie, activităţi
culturale.

Vlad, 5 ani.

Articolul 19
Copilul are dreptul la protecţie de la orice fel de
abuz, tortură, exploatare, răpire.
Articolul 39
Victima unei tratări abuzive are dreptul la
asistenţă, întremare fizică şi psihologică, la
reintegrare în societate.

Bivol Maria, 5 ani.

Articolul 10
Copilul are dreptul la familie. Dacă este separat
de familie, peste hotare, are dreptul la reîntregirea
familiei.
Articolul 28
Copilul are dreptul la şcoală, educaţie, pentru a-şi
dezvolta aptitudinile sale.
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