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Вимоги Фактично

Конвенція ООН про права 

дитини

Сучасна ситуація в Україні

1. Кожна дитина має право на життя 

(ст. 6), право на батьківське 

піклування (ст.7)

1. Дітей викрадають, продають, 

викидають на смітник, залишають 

у дитбудинку. Бездоглядних і 

безпритульних дітей нараховується 

14 тисяч.

2. Держави повинні вживати усіх 

необхідних заходів щодо зниження 

рівня смертності немовлят  і дитячої 

смертності  (ст. 24)

2. Демографічна криза набуває в 

Україні все більших обертів. Велика 

смертність спостерігається серед 

дітей, а особливо немовлят. 
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3. Держави мають захищати дітей 

від усіх форм насильства (ст. 19) 

3. Жорстокість і насильство 

практикуються у  багатьох 

українських родинах, в 

інтернатах і дитбудинках, де 

повинні бути гарантії щодо 

захисту знедолених дітей.

4. Батьки несуть відповідальність 

за надання дитині належних умов 

життя, потрібних для її розвитку 

(ст. 27), розвитку її талантів, 

розумових та фізичних здібностей 

(ст. 29)

4. Безробіття, невідповідність 

заробітної плати рівню життя –

основні чинники, які не сприяють 

повноцінному  розвитку дитячої 

особистості.
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5. Держави зобов'язані 

захистити дітей від усіх  форм 

експлуатації (ст. 36)

5. Діти працюють, жебракують. 

Втягненню дітей у жебрацтво сприяють  

самі батьки – діти стають злочинцями, 

безпритульними, вони голодують і гинуть 

через байдужість, коли їхні батьки 

вживають алкоголь чи наркотики.

6. Підліткова злочинність (ст. 

40) Поводження держави з 

підлітками, які порушили 

кримінальне законодавство, 

має сприяти відновленню 

гідності дитини.

6.  Підліткова злочинність зросла 

останнім часом на 24 %. Кожен десятий 

злочин скоюється у стані сп’яніння .
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7. Держави вживають заходів щодо 

сприяння регулярному 

відвідуванню шкіл і зниженню 

кількості учнів, що залишили школу 

(ст. 28)

7. Рівень освіти, її цінність у нашій 

державі останнім часом різко 

знижується. Скорочується кількість 

класів, сотні шкіл втратили своє право 

на  існування.

Пам’ятай, що Ти людина і громадянин 

цього світу і ніхто не може позбавити 

ТЕБЕ ТВОЇХ ПРАВ!!!

Якщо ж Твої права порушено, Ти маєш 

боротися за них!!!


