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ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

САОПШТЕЊЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ПОВОДОМ
МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ДЕЦЕ ЖРТАВА НАСИЉА

Под појмом права детета сматрамо права која су по својој природи људска и
која свако дете има без обзира у којој држави живи, политичком, културном,
економском окружењу, као и без обзира у складу са каквим традицијама, обичајима
и веровањима се развија.
Резолуцијом Уједињених Нација из 1982. године 4. јун проглашен је за
Међународни дан деце невиних жртава агресије. Сврха обележавања овог дана је да
се јавности укаже на патњу деце широм света узроковану њиховим физичким,
менталним и емоционалним злостављањем.
Заштитник грађана и јесте успостављен да спречи, смањи на најмању могућу
меру непоштовање права грађана уопште, па и права детета као најосетљивије
групације у сваком друштву.
Насиље над децом, у породици или ван ње, добија све веће размере, о томе
сведоче подаци званичних државних органа, али „црне хронике“ у електронским и
штампаним медијима. Велики допринос медија огледа се у извештавању на ову тему
где се често прибегава сензационализму чиме се не поштује довољно идентитет
деце.
Према званичним подацима 60 одсто деце доживљава неку врсту насиља у
мањој или већој мери. Потребно је да се у решавање ових проблема још више
укључе надлежне државне институције.
Злостављања нема само у породици, већ и међу децом. Вршњачко насиље је
друштвени феномен који је присутан много генерација уназад и тиме је признато као
важна друштвена појава у школском окружењу и постало тема истраживања у
бројним земљама широм света .
Насилно понашање у данашње време прелази границе физичког окружења и
постаје један од већих проблема у интеракцији деце и младих на интернету.
Посебно тежак је положај деце која просе, деце улице и деце из сиромашних
породица која су посебно рањива и под већим су ризиком од сексуалне и радне
експлоатације и других врста злоупотребе и насиља.
Посебно је забрињавајуће то што су институције у којима ова деца могу да
остваре своја права у области здравства, социјалне заштите и образовања за већину
њих недоступне. Наиме, ова деца врло често немају ни основна лична документа, те
тако у очима државних институција она немају идентитет и не постоје.
Деци се највише може помоћи кроз оздрављење породице као стуба друштва.
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Потребно је да образовне и установе здравствене и социјалне заштите, као и
правосуђе, у свим случајевима насиља над децом и њиховог занемаривања или
злостављања предузму неодложне мере, да обавештавају једни друге о оваквим
случајевима и да координирано поступају, руководећи се сваки пут најбољим
интересом детета. Много више пажње потребно је посветити превентивним мерама,
као и стручно-психолошкој подршци родитељима и особама одговорнима за дете.
Заштитник грађана
Сања Стојанчић
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