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diákmelléklet

D1 A világ gyermekei 

gyermekjogok

egYezmÉNY A gYermeK jOgAirÓl

1989

A gyermek jogairól szóló egyezmény négy fontos alapelven nyugszik

1.  Minden gyermek egyenlő: Egyetlen gyermeket sem szabad neme, származása, állam-
polgársága vagy fogyatékossága alapján megkülönböztetni. 

2.  A gyermek érdeke: Minden politikai, társadalmi döntés meghozatalánál fokozottan fi-
gyelembe kell venni a gyermekek érdekeit.

3.  Minden gyermekeknek joga, hogy életben maradjon és fejlődjön: A kormányok 
kötelezik magukat, hogy biztosítják a gyermekek alapellátását. Így többek között a gye-
reknek joga van ahhoz, hogy megfelelő színvonalon éljen, lakjon, tanuljon, táplálkoz-
zon és orvosi ellátáshoz jusson. 

4.  A gyermekek véleményét komolyan kell venni: A gyermekeknek legyen joguk 
véleményüket szabadon elmondani és ezzel a rájuk vonatkozó döntéseket befolyá-
solni. 

Egyszerűbb változat

1. elv
Minden gyermeket megilletik a Nyilatkozatban foglalt jogok, származásukra, bőrszínükre, 
nemükre, nyelvükre, vallásukra, politikai vagy más nézeteikre való tekintettel, hogy ők 
vagy szüleik hol születtek. 

2. elv
Jogod van arra, hogy felnövekedj, fizikailag és szellemileg fejlődj, egészségesen és problé-
mamentesen, szabadságban, méltóságban élj.

3. elv
Jogod van névre és arra, hogy egy országhoz tartozz. 

4. elv
Jogod van ahhoz, hogy a társadalom gondoskodjék rólad és segítsen, hogy jól táplálkozz, 
jó lakásban nőj fel és jól gondozzanak. 

5. elv
Ha bármilyen fogyatékosságod van, különleges gondoskodásra lehet igényed. 
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6. elv
Jogod van arra, hogy szeressenek és megértsenek, mindenekelőtt szüleid és családod. De 
ha nincs, aki veled megfelelően törődjék, akkor a hatóságoknak kell rólad gondoskod-
niuk. 

7. elv
Jogod van arra, hogy ingyenesen járj iskolába, hogy játsszál, és hogy ugyanolyan esélyed 
legyen, mint mindenki másnak arra, hogy kifejleszd képességeidet, hogy a társadalom 
felelős és hasznos polgárává válj.
Nevelésedért és irányításodért különösen szüleid felelősek. 

8. elv
Jogod van arra, hogy mindenki más előtt kapj segítséget. 

9. elv
Jogod van arra, hogy minden kegyetlenség és kizsákmányolás ellen védelemben részesülj, 
például nem kötelezhetnek olyan munkavégzésre, amely akadályozza fizikai és szellemi 
fejlődésedet. 
Nem dolgozhatsz addig, amíg nem érsz el egy meghatározott életkort, és olyan munkát 
nem végezhetsz, amely egészségedre, erkölcsi és fizikai fejlődésedre ártalmas. 

10. elv
A békére, a megértésre, a másokkal szembeni türelemre és barátságra kell téged nevelni.

UNICEF az ENSZ Gyermekalapja

Egyezmény a gyermek jogairól – összefoglalás

A gyermekek érdekeinek védelmében sokáig nem lehetett fellépni nemzetközi szinten, 
a jog eszközeivel. Ezért az ENSZ Gyermekalapja, más szervezetekkel együttműködve, 
kampányt indított a gyermekek jogait rögzítő dokumentum kidolgozására. A Gyermek-
jogi Egyezményt 1989-ben fogadta el az Egyesült Nemzetek Közgyűlése. 
Az egyezmény szerint: 

Minden gyermeknek joga van

1.  az egészséges szellemi, testi és lelki fejlődésre;
2.  a képzésre és személyisége teljes kibontakoztatására;
3.  elegendő szabadidőre, játékra, pihenésre;
4.  a szabad véleménynyilvánításra és arra, hogy véleményét meghallgassák;
5.  az elhanyagolással, erőszakkal és megalázó bánásmóddal szembeni védelemre;
6.  a gazdasági és szexuális kizsákmányolással, illegális örökbefogadással és gyermek-

kereskedelemmel szembeni védelemre;
7.  arra, hogy háborúkban, katasztrófák esetén elsőként kaphasson segítséget;
8.  az egyenlő és megkülönböztetéstől mentes bánásmódra;
9.  a különleges gondoskodásra, amennyiben fogyatékos;
10.  arra, hogy családban nőjön fel és ne válasszák el szüleitől. Ha a gyermek érdeke mégis 

ezt kívánná, joga van kapcsolatot tartani mindkét szülővel. 
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D2 A világ gyermekei I.

Kártyák – gyermekjogok 

D2/A Kártyák
 

 1. KárTYA

Minden gyermeknek joga van
az egészséges szellemi, testi és lelki fejlődésre.

      

 2. KárTYA

Minden gyermeknek joga van
a képzésre és személyisége teljes kibontakoztatására.

   3. KárTYA

Minden gyermeknek joga van
elegendő szabadidőre, játékra, pihenésre.

 4. KárTYA

Minden gyermeknek joga van
a szabad véleménynyilvánításra, és arra, hogy véleményét meghallgassák.

 5. KárTYA

Minden gyermeknek joga van
az elhanyagolással, erőszakkal és megalázó bánásmóddal szembeni védelemre.

 6. KárTYA

Minden gyermeknek joga van
a gazdasági és szexuális kizsákmányolással, illegális örökbefogadással  

és gyermekkereskedelemmel szembeni védelemre.

 7. KárTYA

Minden gyermeknek joga van
arra, hogy háborúkban, katasztrófák esetén elsőként kaphasson segítséget.
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 8. KárTYA

Minden gyermeknek joga van
az egyenlő és megkülönböztetéstől mentes bánásmódra.

 9. KárTYA

Minden gyermeknek joga van
a különleges gondoskodásra, amennyiben fogyatékos.

10. KárTYA

Minden gyermeknek joga van 
arra, hogy családban nőjön fel, és ne válasszák el szüleitől. Ha a gyermek érdeke 

 mégis ezt kívánná, joga van kapcsolatot tartani mindkét szülővel.
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D2/B Kártyák (UNICEF az ENSZ Gyermekalapja)

 1. elV

Minden gyermeket megilletik a Nyilatkozatban foglalt jogok, származásukra, bőr-
színükre, nemükre, nyelvükre, vallásukra, politikai vagy más nézeteikre való tekintet-
tel, hogy ők vagy szüleik hol születtek.

 2. elV

Jogod van arra, hogy felnövekedj, fizikailag és szellemileg fejlődj, egészségesen és prob-
lémamentesen, szabadságban, méltóságban élj.

 3. elV

Jogod van névre és arra, hogy egy országhoz tartozz. 

 4. elV

Jogod van ahhoz, hogy a társadalom gondoskodjék rólad, és segítsen, hogy jól táp-
lálkozz, jó lakásban nőj fel és jól gondozzanak. 

 5. elV

Ha bármilyen fogyatékosságod van, különleges gondoskodásra lehet igényed.

 6. elV

Jogod van arra, hogy szeressenek és megértsenek, mindenekelőtt szüleid és családod. 
De ha nincs, aki veled megfelelően törődjék, akkor a hatóságoknak kell rólad gon-
doskodniuk.

 7. elV

Jogod van arra, hogy ingyenesen járj iskolába, hogy játsszál, és hogy ugyanolyan esé-
lyed legyen, mint mindenki másnak arra, hogy kifejleszd képességeidet, hogy a tár-
sadalom felelős és hasznos polgárává válj.
Nevelésedért és irányításodért különösen szüleid felelősek. 
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 8. elV

Jogod van arra, hogy mindenki más előtt kapj segítséget. 

 9. elV

Jogod van arra, hogy minden kegyetlenség és kizsákmányolás ellen védelemben ré-
szesülj, például nem kötelezhetnek olyan munkavégzésre, amely akadályozza fizikai 
és szellemi fejlődésedet. 
Nem dolgozhatsz addig, amíg nem érsz el egy meghatározott életkort, és olyan munkát 
nem végezhetsz, amely egészségedre, erkölcsi és fizikai fejlődésedre ártalmas.

 10. elV

A békére, a megértésre, a másokkal szembeni türelemre és barátságra kell téged nevel-
ni.
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D2/C Kártyák

A gyerekjogok alapelvei

1. Alapelv
Minden gyermek egyenlő: egyetlen gyermeket sem szabad neme, származása, állampol-
gársága vagy fogyatékossága alapján megkülönböztetni. 

2. Alapelv
A gyermek érdeke: minden politikai, társadalmi döntés meghozatalánál fokozottan figye-
lembe kell venni a gyermekek érdekeit.

3. Alapelv
Minden gyermeknek joga, hogy életben maradjon és fejlődjön: a kormányok kötelezik 
magukat, hogy biztosítják a gyermekek alapellátását. Így többek között a gyereknek joga 
van ahhoz, hogy megfelelő színvonalon éljen, lakjon, tanuljon, táplálkozzon és orvosi el-
látáshoz jusson.

4. Alapelv
A gyermekek véleményét komolyan kell venni: a gyermekeknek legyen joguk vélemé-
nyüket szabadon elmondani, és ezzel a rájuk vonatkozó döntéseket befolyásolni.




