Az ENSZ Gyermekjogi egyezmény rövidített változata gyereknyelven
Minden 18 éven aluli személy gyermeknek számít. Az itt felsorolt gyermekjogok mindenkit megilletnek, aki
még nem múlt el 18 éves.
Tilos a megkülönböztetés! Mindegy, hogy milyen színű a bőröd,
milyen nyelven beszélsz, kik a szüleid, milyen a családod; miben
hiszel, mit gondolsz, valamilyen fogyatékossággal élsz-e vagy sem,
szegény vagy-e vagy gazdag; mert ezek a jogok mindenkit
ugyanúgy megilletnek!
Minden téged érintő helyzetben a felnőtteknek olyan
döntést kell hozniuk, ami NEKED a legjobb.
Az államnak mindent meg kell tennie - amit csak tud -,
hogy a gyermekjogok a lehető legjobban
érvényesüljenek.
Elsősorban a szüleid dolga, hogy megtanítsák: milyen jogaid
vannak, és hogyan élhetsz velük.
Jogod van ahhoz, hogy teljes életet élj, és fejleszd a
képességeidet.
Minden téged érintő ügyben jogod van elmondani a véleményedet.
A felnőtteknek meg kell hallgatniuk téged, és meg kell fontolniuk,
amit mondtál.
Minden gyereket megillet a szólásszabadság. Jogod van
nyilvánosság előtt elmondani a véleményedet és ötleteidet,
valamint megismerni mások ötleteit és véleményét.
Jogod van ahhoz, hogy azt gondold, amit akarsz, és hogy csatlakozz egy valláshoz. Szüleidnek segítenie
kell abban, hogy megtanuld, mi a különbség jó és rossz között.
Jogod van ahhoz, hogy más gyerekekkel találkozz, barátkozz. Jogod van arra is, hogy együtt klubot
alapítsatok.
Jogod van a magánélethez. Senki nem terjeszthet rólad hazugságokat, és senki nem nézhet bele a
levelezésedbe vagy mehet be a lakásotokba engedély nélkül.
Elsősorban a szüleid dolga, hogy gondoskodjanak rólad és felneveljenek. Nevelésedkor azt kell tenniük,
ami NEKED a legjobb.
Jogod van a tanuláshoz! Az államnak ingyenes iskolákat kell fenntartania. A tanárok az iskolákban csak
úgy fegyelmezhetnek, hogy nem sértik meg az egyezményben felsorolt jogaidat.
Senkinek nem szabad megütnie, vagy más módon bántania téged. A felnőtteknek óvnia kell a gyerekeket
mindenféle erőszaktól, zaklatástól vagy elhanyagolástól. A gyerekeket saját szüleik sem üthetik meg, vagy
bánthatják más módon. Ha nincsenek szüleid, vagy ha nem vagy biztonságban szüleidnél, különleges
védelemhez és segítséghez van jogod.
A más országokból menekültként érkező gyermekeket
ugyanolyan védelem, és jogok illetik meg, mint a magyar
gyerekeket.
Ha egy gyermek fogyatékossággal él, akkor joga van a
különleges gondoskodáshoz és segítséghez, hogy teljes
életet élhessen.
Jogod van az egészséges élethez. Ez azt jelenti, hogy pl. orvosi
ellátást és gyógyszereket kell kapnod, ha beteg vagy. A szüleidnek
igyekezniük kell úgy táplálni és gondozni téged, hogy ne legyél
beteg. Ha szegényebb családban élsz, az állam köteles titeket
támogatni és segíteni.
Jogod van ahhoz, hogy mindent megkapj, ami a jóllétedhez és
fejlődésedhez szükséges.
Jogod van játszani, a szabadidődet jól eltölteni.
Semmilyen módon nem szabad téged kihasználni,
vagy kizsákmányolni,
Minden felnőttnek és gyereknek tudomást
kell szereznie erről az Egyezményről.

