De unde provine ideea de drepturi ale
copilului?
Ești o persoană cu drepturi şi
responsabilităţi şi ai dreptul să fii
tratat ca atare.
Bineînţeles, în paralel cu aceste drepturi, ai
şi responsabilităţi legate de aceste drepturi,
precum şi obligaţia de respecta la rândul
tău drepturile celorlalţi – copii sau adulţi.
De exemplu, ai dreptul la educaţie dar ai şi
responsabilitatea să mergi la şcoală, să iţi
respecţi profesorii şi să înveţi.

Cine spune că ai aceste drepturi?
Convenţia ONU cu privire la drepturile
copilului, care prevede drepturile
fundamentale ale copiilor și a fost adoptată
pe 20 noiembrie 1989. Aproape toate statele
din lume au semnat și/sau ratificat această
convenție. În România, prevederile Convenţiei
ONU se regăsesc în Legea nr. 272/2004
privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.

În 1978, Polonia a propus elaborarea unei
Convenţii privind drepturile copilului. S-a
înfiinţat un grup de lucru special care a
redactat un proiect al Convenţiei. Pe 20
noiembrie 1989, s-a adoptat Convenţia ONU
cu privire la drepturile copilului. Aceasta a
intrat în vigoare în septembrie 1991. România
a ratificat Convenţia pe 28 septembrie 1990
prin Legea nr. 18/1990 şi s-a inspirat din
aceasta atunci când a elaborat Legea nr.
272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Sursa informațiilor: site-ul Autorității Naționale
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități,
Copii și Adopții http://andpdca.gov.ro/w/
drepturile-copilului/
Acest flyer a fost creat de Fundația Terre des
hommes, delegația română a unei importante
organizații de protecție a drepturilor copilului.
Material creat în cadrul unui proiect de
sprijinire, reabilitare și împuternicire a
minorilor și tinerilor privați de libertate.
Proiectul Precision este finanțat de Fundația
Medicor (Liechtenstein).

Toți copiii au dreptul la o copilărie.
Este atât de simplu.
rou.office@tdh.ch

?

AI PÂNĂ ÎN 18 ANI ?
VREI SĂ ȘTII CARE SUNT
DREPTURILE TALE ?

Ai dreptul ...

Să fii mândru de lucrurile în care crezi şi de
tradiţie
Să fii tratat la fel cu toţi ceilalţi copii, indiferent de
sex, limbă sau religie sau culoarea pielii

Să-ți cunoști părinții şi să fii crescut de aceştia
Să ții legătura cu familia

Ai dreptul la o educaţie potrivită aptitudinilor şi
abilităţilor tale
Ai dreptul de a vorbi și de a fi ascultat, de a avea
o opinie despre tot ce te afectează

Să trimiți şi să primești corespondenţă personală,
care nu să nu fie deschisă sau citită de alţii

Să ai un loc unde să locuiești, haine şi mâncare
sănătoasă

Ai dreptul la viaţă privată

Să NU fii obligat să muncești

Ai dreptul la un avocat în sala de judecată şi în
audierile care îți afectează viitorul

Ai dreptul de a beneficia de o îngrijire specială, în
cazul în care ai nevoie de acest lucru
Ai dreptul să fii protejat împotriva violenţei
Să primești îngrijiri medicale şi să fii protejat
împotriva tutunului, alcoolului şi drogurilor

Să ai propria religie şi cultură
Ai dreptul la numele tău şi la naţionalitatea ta

