Pãrinþii, educatorii, copiii înºiºi, politicienii ºi legiuitorii au
datoria sã cunoascã ºi sã respecte drepturile înscrise în
Convenþie, în totalitatea lor.

AVOCATUL ELEVILOR
se constituie ca un instrument necesar în acest proces!

Lucrare realizatã ºi tipãritã în 10.000 exemplare
cu sprijinul financiar al Reprezentanþei UNICEF
în România, cu fonduri oferite de Comitetul
Naþional pentru UNICEF din Germania.
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Motto

„Drepturile omului trebuie sã devinã o realitate pentru fiecare
copil al acestei planete.“
Carol Bellamy, Director Executiv UNICEF

AVOCATUL
ELEVILOR

Avocatul elevului este un proiect pilot care propune
educarea elevilor pentru cunoaºterea drepturilor ºi a responsabilitãþilor care le revin ºi crearea în ºcoli a climatului necesar
TE AJUTÃ
pentru promovarea ºi respectarea acestora, în conformitate cu
SÃ ÎÞI CUNOªTI prevederile Convenþiei Drepturilor Copilului, a Legii 272/2005, a
Convenþiei Europene privind Drepturile Omului.
DREPTURILE!
Proiectul este implementat prin colaborarea a trei instituþii:
Asociaþia: „Asistenþã ºi Programe pentru Dezvoltare Durabilã –
Agenda 21”, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºi Reprezentanþa
UNICEF în România.
O primã condiþie necesarã pentru ca drepturile sã fie respectate,
este cunoaºterea acestora.

Convenþia ONU cu privire la drepturile copilului
este primul document pe care trebuie sã îl cunoºti.
Dupã ani lungi de dezbateri, comunitatea internaþionalã a recunoscut
cã existã drepturi ale copiilor ºi cã acestea trebuie sã fie luate în
considerare. Recunoaºterea drepturilor copilului s-a fãcut prin
adoptarea la 20 noiembrie 1989, de cãtre Adunarea Generalã a
Naþiunilor Unite, a Convenþiei ONU cu privire la drepturile
copilului, document care, în mai puþin de un deceniu, prin ratificarea
de cãtre 191 de state, a devenit o lege internaþionalã. România s-a
numãrat printre primele state semnatare ale Convenþiei Drepturilor
Copilului, document ratificat prin Legea 18/1990.

Viziunea Convenþiei
Convenþia conþine 54 de articole individuale, dintre care 41 detaliazã
o varietate de drepturi specifice copiilor.
Conform Convenþiei, prin copil se înþelege orice persoanã pânã la 18
ani (art. 1). În consecinþã, utilizarea în prezentul material a
termenului de copil se referã deopotrivã la tineri adolescenþi.
Copiii sunt vãzuþi ca:
· fiinþe umane complete;
· purtãtori ai unor drepturi;
· membri activi ai comunitãþilor locale ºi ai societãþii în
ansamblul ei.
Fiecare copil este important, indiferent de abilitãþile, originile sau
sexul sãu. Pãrerile ºi opiniile lor conteazã.
Convenþia a evidenþiat demnitatea, competenþa, creativitatea
copiilor, capacitatea lor de a formula opinii, de multe ori
extrem de serioase ºi pertinente, în legãturã cu aspecte care le
afecteazã în mod direct viaþa.

AVOCATUL
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PRIN
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DE RESPONSABILITÃÞI!

În Convenþie, pãrinþii ºi familia sunt vãzuþi ca protectorii
primari ai copiilor cãrora ar trebui sã li se acorde întregul sprijin
posibil pentru a acþiona spre binele copiilor lor.
Pãrinþii sunt partenerii cheie în înþelegerea ºi exercitarea
drepturilor copiilor lor.
Societatea are obligaþii fatã de copiii ei. Standardele stabilite în
Convenþie obligã statele sã creeze condiþii pentru eliminarea
discriminãrii, a abuzului ºi exploatãrii copiilor. Prin politicile de
dezvoltare trebuie sã se asigure condiþii decente de trai pentru toþi
copiii. Educaþia, asistenþa medicalã ºi alte servicii trebuie sã le
ofere copiilor cel mai bun start în viaþã.
În anul 2002, la New-York, a avut loc o sesiune
specialã a Organizaþiei Naþiunilor Unite
dedicatã copiilor. Obiectivul sãu principal a fost
de a determina guvernele sã întreprindã acþiuni
specifice prin care viaþa copiilor sã se
îmbunãtãþeascã.
În documentul elaborat cu acest prilej: „O lume
demnã pentru copii“ (A World Fit for Children)
este înscris interesul superior al copilului.
El prevede totodatã o lume în care copiii ºi
tinerii sã fie priviþi ca resursã, sã fie forþa care
sã contribuie la o lume mai bunã pentru toþi.
Aceastã viziune îndeamnã copiii ºi tinerii la
acþiune.

PRIN CUNOAªTEREA LEGII, VEI REUªI SÃ ÎNÞELEGI
CADRUL JURIDIC ªI INSTITUÞIONAL CREAT PENTRU
RESPECTAREA DREPTURILOR TALE!

Convenþia Drepturilor Copilului în România
România a întreprins revizuiri vaste ale legislaþiei domestice pentru a fi
în conformitate cu Convenþia. Au fost adoptate legi noi în domeniul
învãþãmântului, al protecþiei sociale a copilului în dificultate, legislaþia
din domeniul adopþiei, a copilului cu nevoi speciale, unele capitole din
dreptul familiei, respectiv din codul penal, legea administraþiei publice
locale etc.
În anul 2004 a fost adoptatã legea unicã a copilului: Legea
272/2004 privind protecþia ºi promovarea drepturilor copilului.
Principiile Convenþiei
Convenþia ONU cu privire la drepturile copilului
încorporeazã întreg spectrul drepturilor omului civile, politice, economice, sociale ºi culturale.
O importanþã particularã au cele patru articole
care definesc principiile generale.
Interesul superior al copilului (art. 3)
Principiul are în vedere ca în toate acþiunile
privind copilul sã ia în considerare ansamblul
intereselor superioare ale acestuia. Articolul 2
din Legea 272 cu privire la protecþia ºi
promovarea drepturilor copilului în România
prevede ca orice „reglementãri adoptate în
domeniul respectãrii ºi promovãrii drepturilor
copilului, precum ºi orice act juridic emis
sau, dupã caz, încheiat în acest domeniu se
subordoneazã cu prioritate principiului
interesului superior al copilului!”.

AVOCATUL
ELEVILOR

ACÞIONEAZÃ
PENTRU CA
PRINCIPIUL
INTERESULUI
SUPERIOR AL
COPILULUI SÃ
PREVALEZE
ÎN TOATE
DEMERSURILE
ªI DECIZIILE
CARE
TE PRIVESC!

AVOCATUL
ELEVILOR
VA ACÞIONA
PENTRU CA
ÎN ªCOALA
TA SÃ FIE
RESPECTATE
DREPTURILE
TUTUROR
COPIILOR,
FÃRÃ NICI
O DISCRIMINARE!

Principiul nediscriminãrii (art. 2)
Conform articolului 2 al Convenþiei Drepturilor Copilului,
statele pãrþi se angajeazã sã garanteze toate drepturile, tuturor
copiilor, fãrã nici o discriminare, “indiferent de rasã, culoarea,
sexul, limba, religia, opinia publicã sau altã opinie a copilului sau
a pãrinþilor sau a reprezentanþilor sãi legali, de originea lor
naþionalã, etnicã sau socialã, de situaþia lor materialã, de
incapacitatea lor, de naºterea lor sau de altã situaþie.”
Fetele trebuie sã se bucure de aceleaºi oportunitãþi ca ºi bãieþii.
Copiii refugiaþi sau ai grupurilor minoritare trebuie sã aibã aceleaºi
drepturi ca toþi ceilalþi copii. Copiilor cu dizabilitãþi trebuie sã li se
acorde aceleaºi ºanse pentru o bunã calitate a vieþii ca tuturor
celorlalþi copii.

Participarea (art. 12)
Dreptul copilului la opinie ºi participare constituie unul din drepturile
fundamentale înscrise în Convenþia Drepturilor Copilului.
Recunoscând acest drept, Convenþia recunoaºte copilul ca cetãþean a
cãrui demnitate umanã trebuie respectatã ºi care poate ºi trebuie sã
participe, de o manierã constructivã, la dezvoltarea societãþii.
El trebuie ascultat. Articolul 12 prevede cã acesta are dreptul de a se
pronunþa în orice decizie care îl priveºte. Aceastã prevedere trebuie
respectatã în toate aspectele vieþii copilului: educaþie, îngrijiri
medicale, comunitate, familie. Aplicând în mod necesar principiul
fundamental al nediscriminãrii, dreptul este valabil pentru orice copil,
fãrã nici o diferenþã.
Supravieþuire ºi dezvoltare (art. 6)
Acest articol nu se referã exclusiv la dreptul copiilor la viaþã. El se
referã în general la asigurarea tuturor condiþiilor pentru dezvoltarea
complexã a copilului/tânãrului “...la posibilitãþile maxime existente”...
Familia sau instituþia de ocrotire trebuie sã ofere condiþii cel puþin la
nivelul standardelor minime necesare realizãrii acestui obiectiv.

Principiile se regãsesc în întreaga structurã a Convenþiei ONU cu
privire la drepturile copilului. Pentru dezvoltarea deplinã ºi
armonioasã a personalitãþii copilului, toate drepturile înscrise în
Convenþie au fost considerate necesare. Ele se susþin reciproc
ºi se interconecteazã formând un tot unitar.
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