Недјеља дјетета

Прву недјељу у октобру традиционално обиљежавамо као „Дјечију недјељу“. То је
прилика да се кроз додатне активности свих институција и служби укаже на важност
препознавања потреба сваког дјетета и адекватног реаговања у свим ситуацијама у
којима се дјеца нађу на свом путу одрастања. У кући, школи, на улици, локалној
заједници, медијима - сви имамо и обавезу и одговорност препознати њихов најбољи
интерес у свакој ситуацији. На жалост, ситуације у којима се дјеца врло често нађу
(дјеца у сукобу са законом, дјеца у просјачењу, дјеца за воланом, у ванбрачним
заједницама, напуштање школе) посљедица су повреде њихових основних права и
неправовремене реакције на такве услове одрастања дјетета.
Занемаривање дјетета које је врло често присутно, у свим његовим облицима, није
препознато на вријеме. Занемаривање је небрига о дјетету којом се повређује његово
право на живот и развој, јер се запуштају његове основне потребе - образовање,
здравствена заштита, љубав и пажња, игра и слободно вријеме.
Без обзира у којем облику се занемаривање јавља и без обзира на факторе ризика који
до тога доводе, сваки облик занемаривања дјетета оставља посљедице јер угрожава
његов правилан раст и развој. Сваки облик занемаривања дјетета је насиље над
дјететом, а сваки облик насиља над дјететом, без обзира од кога долази, је потпуно
неприхватљив.
Програми превенције који укључују све облике насиља, злостављања и искоришћавања
дјеце, заштиту дјеце од употребе алкохола, дрога и дувана, сексуално образовање и
здраве стилове живота, морају бити дио образовног система, како би код дјеце од
најранијег узраста развијали одговорност и према себи и према другима.
Добробит дјеце је не само обавеза већ и одговорност одраслих.
Омбудсман за дјецу
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