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Az UNICEF
a gyermekekért
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Alapvető emberi jogok 2.

A

A gyermekek jogai

zt hinnénk, hogy korunkban már minden megszülető csecsemőre boldog
gyermekkor vár. Ez azonban
egyáltalán nincs így. Még
Európában sincs ez mindenhol így, nem
beszélve a világ egyéb, háborús konfliktusok, éhínség, ivóvízhiány, járványok
sújtotta országairól. Pedig minden gyermek egy reményteli jövőt érdemelne,
békében, biztonságban.
Épp ebben a hónapban, november 20-án
lesz harminc esztendeje annak, hogy az
Egyesült Nemzetek Szervezete elfogadta
a Gyermekjogi Egyezményt, amelynek
célja az, hogy az aláíró országokban
mindenhol érvényre jussanak a gyerekek
alapvető jogai, illetve hogy védelmet
nyújtsanak számukra az erőszak minden
formájával szemben.
A gyermekjogok nem elvont dolgok,
hanem mindaz a gyakorlati és elméleti
feltétel, ami szükséges egy gyermek fejlődéséhez, részvételéhez és védelméhez. A Gyermekjogi Egyezmény joggyűjteménye egy olyan világ képét vázolja,
ahol minden gyermek megkülönböztetés
nélkül, biztonságban, védelemben nőhet
fel, ahol tisztelik a véleményét, részt
vehet az őt érintő ügyekben, és a róla
szóló döntések során az ő érdeke az
elsődleges szempont.
Az Egyezmény egyebek mellett elismeri, hogy minden gyermeknek joga van:
 az élethez, fejlődéshez,
 egészséghez,
 megfelelő életkörülményekhez, szociális biztonsághoz,
 oktatáshoz,
 bántalmazástól és kizsákmányolástól
való védelemhez,
 családhoz, vagy azt helyettesítő
védelemhez,
 játékhoz és szabadidőhöz,
 véleményének figyelembevételéhez,
 részvételhez az őket érintő ügyekben,
 megkülönböztetésmentes élethez,
 tájékoztatáshoz,
 magánélethez,
 személyazonossághoz és saját kultúrájának megőrzéséhez,
 és hogy minden őket érintő döntésnél az ő legfőbb érdeke legyen az
elsődleges.
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Az egyezmény tehát három nagyon
fontos pillérre épül, ezek pedig:
 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 is, 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 (hogy például részt vegyen az őt érintő döntések
meghozatalában) túl azt is jelenti, hogy
a gyerekek megnyilvánulhatnak, egyénenként és csoportban is, elmondhatják
véleményüket, kifejezhetik érzéseiket.
A világon ma 196 ország fogadta el a
Gyermekjogi Egyezményt (csak az Amerikai Egyesült Államok nem), azonban
a Föld különböző részein nagyon eltérő
feltételek és életkörülmények vannak,
amelyek alapvetően meghatározzák
a gyerekek (és a 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.



Az UNICEF az ENSZ Gyermekalapja,
melyet az ENSZ Közgyűlése 1946ban hozott létre, hogy segítsen a II.
világháború utáni Európában fagyoskodó, éhező és beteg gyerekeken,
ételt, ruhát és gyógyszert juttasson
el hozzájuk. Alapítójaként Ludwik
Rajchman lengyel orvost tartják
számon, aki 1946-tól töltötte be
az első elnöki posztot. Az UNICEF
ma az ENSZ szakosított szervezete,
tevékenységét 1965-ben Nobel-békedíjjal ismerték el.
Az UNICEF célkitűzése a gyermekek
és az ifjúság helyzetének javítása
az egészségügy, a táplálkozás, a
szociális gondoskodás, az oktatás és
a szakképzés területén. Elősegíti a
helyi közösségek fejlesztését, erősítését, hangsúlyt fektet a lányok
oktatására. Programjai a legszegényebb országok legrászorultabb
gyermekeit segítik. Csak az érintett
kormányok beleegyezésével nyújt
segítséget. Részt vesz – más ENSZ
szervezetekkel, például FAO-val,
UNDP-vel együtt – a fejlődő országok nemzeti fejlesztési programjaiban. Az UNICEF fennállása óta
több gyermekéletet mentett meg,
mint bármely más humanitárius
szervezet a világon. Tevékenységét
csak és kizárólag adományokból
tartja fenn. A Gyermekalap államok
és magánszemélyek adományait
gyűjti. A szervezetnek kb. 8 millió
adományozója és legalább százezer
önkéntese van a világon. A szervezet 70 éves fennállása során több
mint 190 országban mintegy 50 millió gyereknek nyújtott segítséget.
Jószolgálati nagykövetek
Az UNICEF munkáját jószolgálati
nagykövetek támogatják és népszerűsítik. Közülük a legismertebbek
Audrey Hepburn és Peter Ustinov
voltak. Ma olyan népszerű személyiségek támogatják a szervezet
munkáját, mint Roger Federer,
Serena Williams, Claudia Schiffer,
Roger Moore, Whoopi Goldberg,
Susan Sarandon, Mia Farrow, David
Beckham, Lionel Messi, a Berlini Filharmonikusok zenészei. 2006-ban az
FC Barcelona támogatási szerződést
kötött az UNICEF-fel, amit 2012-ben
megújítottak. A csapat vállalta,
hogy évente 1,5 millió dollárral támogatja az UNICEF gyermekvédelmi
programjait.
Szlovákiában jószolgálati nagykövetként támogatja az UNICEF munkáját Kamila Magálová színművész,
Stanislav Ščepka rendező, színész,
Martin Pyco Rausch műsorvezető,
Miro Jaroš énekes. Magyarországon
jószolgálati nagykövet például D.
Tóth Kriszta író, újságíró és Szinetár
Dóra színész, énekes is.

Elszomorító
tények

1.

Világszerte több millió
gyermek szenved az
alultápláltság valamilyen formájától. Az alultáplált gyerekek nem
csak éheznek: sokkal nagyobb
mértékben vannak kitéve a súlyos
betegségeknek és járványoknak,
az ivóvízellátásuk sok esetben
akadozik vagy nem megoldott,
a nem megfelelő energiaellátásuk miatt testük és agyuk nem
tud optimális módon fejlődni,
veszélyeztetve ezzel a felnőttkori
boldogulásukat.

2.

Közel 71 millióra nőtt a
világban a menedéket
kereső emberek száma 2018-ban,
ami mintegy kétmilliós emelkedés
az egy évvel korábbi adatokhoz
képest, és rekordnak minősül
— közölte idén az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR). A
szervezet éves jelentése szerint a
menekültek — beleértve a belső
menekülteket is — száma tíz év
alatt mintegy 65 százalékkal emelkedett, 2018-ban pedig az elmúlt
hetven év legtöbb menedékkérőjét
regisztrálták, csaknem 2,3 millióval
többet, mint 2017-ben. A jelentés
rámutat arra is, hogy az otthonukat
elhagyni kényszerülők mintegy fele
gyerek.

3.

Az ILO (Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet)
statisztikái szerint a gyermekmunka világméretű törvényi tilalma
ellenére még mindig több mint 200240 millió gyerek dolgozik szerte a
világon. A megélhetésért munkára
kényszerült gyermekek legtöbbje
éhbérért dolgozik, anyagi és szellemi nyomorban él, megaláztatásoknak, elemi szociális és orvosi ellátás
hiányában súlyos betegségeknek van
kitéve. A munkára fogott gyermekek több mint fele ázsiai, és rossz
a helyzet Afrika Szaharától délre
eső részén, ahol minden hatodik
kiskorú végez gyermekmunkát.
Becslések szerint több mint nyolcmillió gyermeket rabszolgaként
tartanak. A gyermekmunka legfőbb
oka a szegénység. A hosszú távú
megoldást a társadalmi fejlődéshez
vezető tartós gazdasági növekedés
biztosítja, amely lehetővé teszi a
szegénység enyhítését, az oktatás
kiterjesztését. Ameddig nincs pénz
a kamasz munkáját nélkülözhetővé
tevő szociális háló kialakítására, a
harmadik világbeli országok aligha
hagynak fel az olcsó gyermekmunkások foglalkoztatásával.

(Forrás: wikipédia, unicef, erdekesvilag, index)
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A következő tematikus oldal

november 14-én jelenik meg.
A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma pénzügyi támogatásával valósul meg az emberi jogok és szabadságjogok előmozdítását, támogatását és védelmét, valamint a diszkrimináció,
a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és az intolerancia megnyilvánulása valamennyi formájának megelőzését célzó támogatási program keretében. A dokumentum tartalmáért
kizárólag a DUEL-PRESS, s.r.o. felelős. Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd
a preedchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá DUEL-PRESS, s.r.o.

