
KRATENJE VAŠIH PRAVIC SMO DOLŽNI PREP REČEVATI VSI. I

!

Z zahtevami po spoštovanju vaših pravic
vedno znova trkajte na vsa vrata, ki jih
odpiramo odrasli. Pomagajte zavarovati tudi
pravice otrok, ki tega sami ne morejo storiti.
Povejte o kršenju teh pravic svojim najbližjim ali
pa s tem seznanite kriminalista ali policista
uprave za notranje zadeve ali policijske postaje.

STARŠI!

• Otroci se komajda ali pa sploh ne morejo braniti pred
trpinčenjem. Mi odrasli smo odgovorni za dobro SVOjih
otrok. Kdor molči, je soodgovoren.

• Če ne prijavite nasilja nad otroki, storilcu omogočite,
da se znova znese nad žrtvijo.

• Če veste, da kdo izvaja nasilje nad otroki, prijavite to
policiji. Vašo prijavo bomo obravnavali kot zaupno
zadevo!
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OTROCI VAŠA OSNOVNA PRAVICA JE, DA STE ZAVAROVANIPRED VSEMI OBLIK!MI ZANElVIARJANJA,IZKORIŠČANJA, TRPINČENJA IN ZLORAB.

OTROCI!
Želimo vas opozoriti na nekatere vaše
pravice, saj se z njihovimi kršitvami pogosto
srečujemo kriminalisti in policisti.

• Kršenje vaših pravic smo dolžni
preprečevati vsi, kriminalisti pa skupaj s
kolegi policisti še odkrivati, raziskovati in
prijavljati njihove kršitelje.

• Te pravice so le del pravic, s katerimi vas
ščiti KONVENCIJA O OTROKOVIH
PRAVICAH.Spoštovati jo moramo vsi odrasli,
še posebno tisti, ki so dolžni skrbeti za vas:

• pravica, da ste zavarovani pred vsemi
oblikami telesnega in duševnega nasilja,
mučenja, ponižujočega ravnanja;

• pravica, da ste zavarovani .pred
zanemarjanjem ali malomarnim ravnanjem;

• pred trpinčenjem ali izkoriščanjem;
• pred spolnim izkoriščanjem in spolnimi

zlorabami.

Prav tako je:

• vaša pravica, da vas zaščitijo pred
opravljanjem dela, ki škoduje vašemu
zdravju, telesnemu, umskemu, duhovnemu
in moralnemu razvoju;

• ter pravica do zaščite pred zlorabo mamil.
Vaša pravica je, da kriminalistu, policistu ali
tistemu, ki mu najbolj zaupate, prijavite dejanja,
ki jih prenašate in zaradi katerih se čutite
ponižane, ustrahovane, nemočne.
Kriminalisti in policisti moramo ob stiku z vami
spoštovati vaše dostojanstvo, čast in ugled,
zajamčiti pa moramo tudi spoštovanje vaše
zasebnosti.
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