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La 20 noiembrie 1989 Naţiunile Uniteau adoptat Convenţia cu privire la
Drepturile Copilului - o lege internaţională care stipulează drepturile pe care le au
copii şi tinerii din întreaga lume. Prin adoptarea acestor reglementări s-a urmărit:
• recunoaşterea demnităţii si a drepturilor egale si inalienabile ale tuturor
membrilor familiei umane care constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii si
păcii in lume,
• increderea copiilor in drepturile fundamentale ale omului, in demnitatea si
valoarea persoanei umane şi promovarea progresului social si conditii mai
bune de trai
• recunoaşterea faptului ca fiecare poate să se folosească de drepturile si de
libertaţile enunţate de acestea, fără nici o deosebire de rasă, culoare, sex,
limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, naţionalitate si origine
socială, situaţie materială, statut la naştere sau alt statut,
• afirmarea dreptului copiilor la ingrijire si asistenţa speciale,
• convingerea că familia, ca unitate de bază a societaţii şi ca mediu natural
destinat creşterii si bunăstarii tuturor membrilor săi şi, în special, a copiilor,
trebuie să beneficieze de protecţia şi de asistenţa de care are nevoie pentru aşi putea asuma pe deplin responsabilitaţile in cadrul societăţii,
• recunoaşterea că pentru dezvoltarea plenară si armonioasă a personaliţatii sale
copilul trebuie să crească într-un mediu familial, intr-o atmosferă de fericire,
dragoste si intelegere,
• convingerea faptului că un copil trebuie să fie pe deplin pregătit să traiasca
independent in societate si sa fie educat in spiritul idealurilor proclamate in
Carta Natiunilor Unite si, in special, in spiritul pacii, demnitatii, libertatii,
tolerantei, egalitatii si solidaritatii,
• acceptarea faptului că un copil are nevoie de protecţie si îngrijire specială,
inclusiv de o protecţie juridică adecvată, atât înainte cât şi după naşterea sa
• recunoaşterea că în toate tarile lumii exista copii care traiesc in conditii
extrem de dificile si care au nevoie de o atentie deosebita,

• protejarea si dezvoltarea armonioasa a copilului tinand seama de importanta
traditiilor si a valorilor culturale ale fiecarui popor
• importanta cooperarii internationale destinate imbunatatirii conditiilor de trai
ale copiilor din toate tarile si, in special, din tarile in curs de dezvoltare.

Organizaţia Naţiunilor Unite prevede ca tuturor copiilor si mai ales celor din
categoriile cele mai dezavantajate si mai mai vulnerabile să li se respecte drepturile.
Principiile date sunt de importantă majoră mai ales in contextul unor schimbari
durabile. Acest lucru inseamna consolidarea capacitatii si încrederii in propriile puteri
ale copiilor si ale comunităţii de a-si controla propriul viitor precum si depasirea
inegalitatii structurale si a barierelor care nu permit copiilor de a cere satisfacţia
drepturilor pe care le detin si care, in acelasi timp nu permit adultilor si comunitatii
internationale sa duca responsabilitate pentru obligatiile pe care le au fata de copii.
EveryChild crede in dreptul individual a fiecarui copil de a fi protejat impotriva
maltratarii sau abuzului in cazuri specifice care pot fi de natura fizica, sexuala,
emotionala sau cauzate din neglijenta.
Toţi copiii sunt importanţi.

