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Великі права маленької людини
Людина – найцінніший скарб. Кожен із вас – особистість, і саме такої людини, як ви,
більше на цій землі немає і не буде.
Права дитини – це певні можливості, які потрібні вам, дітям, для того, щоб жити і
дорослішати. Тобто те, що ви можете робити і вчому вам не можуть відмовити. Це
закони, які оберігають дитину – найбільше наше багатство.
Діти – дзеркало будь-якої держави, вони її майбутнє. Сьогодні 250 млн дітей живе за
рахунок важкої праці, жебрацтва, пограбувань. 30 млн дітей у світі не можуть навчатися.
Поширилася торгівля дітьми, використання дітей, від яких відмовились батьки, для
пересадки органів.
В Україні з’явився новий тип дітей – „діти вулиці”. Діти, що залишили рідні домівки,
живуть, де прийдеться – на вокзалах, в каналізаційних ямах, підвалах, харчуються, як
заманеться – де вкрадуть, де пожебрачать. З них виростають злочинці, наркомани.
Раніше, до ХVII ст. діти не мали іграшок, дитячого одягу, дитячих книжок. Аж у ХVIII ст.
на дітей починають звертати увагу. І не було законів, які оберігали б їхнє життя. І ось 20
листопада 1959 року було прийнято Декларацію прав дитини, в якій сформульовано
всього 10 принципів. І хоч ці принципи надзвичайно важливі і не втратили свого
значення, Третій Комітет ООН продовжував працювати над більш широким колом питань
захисту дітей. І в листопаді 1989 року 44 сесія Генеральної Асамблеї ООН прийняла
Конвенцію прав дитини.
Конвенція – це угода, а Конвенція прав дитини є угода про те, які права має дитина. Так,
діти мають права, але про це вони часто не знають. Право – це те, що ніхто не може
відібрати у дитини. Ніякий закон не може заборонити тобі дихати. Ти маєш право
вдихати повітря. Якщо хтось тобі це заборонить, то він – убивця, тому що без повітря
людина помре, і це вже правопорушення. Що є правом, а що правопорушенням,
визначають закони. Закони готуються урядом, приймаються парламентом, а за їх
використанням слідкує міліція.
А що таке Об’єднані Нації ? На Землі є багато країн і держав. Є багаті і бідні країни,
хороші і погані уряди. Всі вони об’єдналися в Організацію Об’єднаних Націй. Часто вони
сперечаються між собою, але незважаючи на це вони хочуть співпрацювати. Одного
разу, поговоривши про дітей цієї Землі, вони прийняли Конвенцію прав дитини. Головним
у Конвенції є те, що дитина – це найцінніший скарб, це – багатство. Добре буде, якщо ви
запам’ятаєте статті Конвенції.

Статті Конвенції про права дитини
( адаптований текст )
- „Всі права і свободи, зазначені в Конвенції, належать кожній дитині, незалежно від
раси, кольору шкіри, статі, мови і віросповідання”.
- „Кожна дитина має право на життя і здоровий розвиток”.
- „Кожна дитина має право на ім’я”.
- „Дитина має право на індивідуальність”.
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- „Ніхто не має права розлучити дитину з батьками”.
- „Дитина має право вільно висловлювати свою думку”.
- „Дитина має право на особисте життя, недоторканість житла, таємницю
кореспонденції”.
- „Дитина має право на користування сучасною охороною здоров’я”.
- „Дитина має право на освіту”.
- „Кожна людина, і дитина теж, має право на відпочинок”.
- „Ніхто не може зробити дитину рабом”.
- „Ніхто не повинен катувати, принижувати чи жорстоко наказувати дитину”.
- „Кожен має право на справедливий суд, і дитина теж”.

З героями казок статтями Конвенції

1. Які права порушив Вовк у казці „Червона Шапочка”?
(Право на навчання, право на життя)

2. Які права Попелюшки порушувала Мачуха в однойменній казці?
(Права на якісне харчування, на гру, розваги, відпочинок, інформацію)

3. Які правопорушення скоїла Лисичка у казці „Котик і Півник”?
(Вбивство, викрадення, розбій)

4. Хто в казці „Колобок” вчинив найнебезпечніший злочин – позбавлення життя?
(Лисиця, Заєць, Ведмідь)

5. Які права порушив Іван-Царевич у казці „Царівна-Жаба”, спаливши жаб’ячу шкірку?
(Права на власність особистих речей, на вільне висловлення своєї думки, на навчання)

6. У казці Андерсена „Дюймовочка” який злочин вчинили окремі персонажі проти
Дюймовочки?
(Хуліганство, викрадення, замах на життя)
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7. В яких казках порушувалися права героїв на життя, родину, житло?
(„12 місяців”, „Івасик-Телесик”, „Снігова королева”, „Коза-Дереза”, „Вовк та семеро
козенят”)
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Детальніше про права дітей дізнайся тут:

http://www.babybezpeka.org.ua/index.php?section=childlow
http://book-house.org/html/iniiai3_idaaa_a3oae_oed.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Ju4b-Vg2Rrk

Як захистити свої права ти можеш почитати на Урядовому сайті юних громадян
http://children.kmu.gov.ua/school/1248.html
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