Gyermekek Jogainak Világnapja
1959. november 20-án fogadta el az ENSZ Közgyűlése a Gyermekek Jogairól szóló Nyilatkozatot.
Azóta november 20-a a gyermekek jogainak világnapja. A Nyilatkozat, azzal a céllal, hogy ” hogy
a gyermek gyermekkora boldog legyen” olyan konkrét jogokat fogalmazott meg, mint például a
névhez, az állampolgársághoz és az oktatáshoz való jog. A Nyilatkozat nem volt kötelező erejű,
így ugyanezen a napon, harminc évvel később, 1989. november 20-án az ENSZ Közgyűlése elfogadta a Gyermek Jogairól szóló Egyezményt, és 1990. január 26-án megnyitotta aláírásra.
Magyarország 1991-ben ratifikálta az Egyezményt, amely így kötelező erejűvé vált hazánkban.
Magyarország Alaptörvénye kiemelt védelemben részesíti a gyermekkort.
• Kimondja, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.
• Deklarálja továbbá, hogy a szülők kötelesek gondoskodni kiskorú gyermekükről.
Forrás: kormany.hu

A gyermekbarát igazságszolgáltatás néhány eleme:


Jogi képviselet és tanácsadás biztosítása gyermek számára.



A kiskorúnak joga van a meghallgatásra és a vélemény kifejtésre.



A gyermek meghallgatását mindenkor képzett szakemberek végezik:
gyermekbarát környezetben és gyermekbarát nyelvhasználattal.

A gyermekvédelem alapja a család, rendőrség, helyi önkormányzatok, szociális és gyermekvédelmi szakemberek, családsegítők, valamint civil szervezetek hatékony együttműködése.
A gyermekvédelmi-, oktatási-, egészségügyi intézményekben dolgozóknak és hatóságoknak kötelességük jelezni, ha gyermekbántalmazás, gyermeket veszélyeztető helyzet jut tudomásukra. Súlyos veszélyeztető, bántalmazó helyzet esetén bűncselekmény gyanúja is felmerülhet.
Minden állampolgárnak lehetősége van jelezni,
ha gyermekbántalmazást észlel.
Ezért fontos, hogyha bárki a környezetében azt tapasztalja, hogy a gyermek segítségre szorul, hívja a 112-es segélyhívó számot, vagy Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a
06/80-20-55-20 számon.
A gyermekben tudatosítani kell, hogy hol kaphat segítséget,
és bátran élhet a lehetőséggel.
A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány éjjel- nappal elérhető a 116-111 segélyvonalon, chatszobában: https://www.kek-vonal.hu/ , https://www.facebook.com/kekvonal elérhetőségen várja a
gyermekek és a gyerekekért aggódó felnőttek megkeresését.
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