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Dijete je 
svaka osoba 
mlađa od 18 
godina.

Sva djeca posjeduju sva ova prava, bez 
obzira ko su, gdje žive, kojim jezikom 
govore, koja su religije, što misle, kako 
izgledaju, ako su dječak ili djevojčica, 
ako imaju invalidnost, ako su bogati ili 
siromašni, i bez obzira ko su njihovi 

roditelji ili porodice ili u šta njihovi roditelji ili porodice 
vjeruju ili rade. Ni prema jednom djetetu se iz bilo kojeg 
razloga ne treba postupati nepravedno.

Kad odrasli donose odluke, trebaju 
razmišljati o tome kako će njihove odluke 
utjecati na djecu. Svi odrasli trebaju raditi 
ono što je najbolje za djecu. Vlade bi 
trebale osigurati da u djeca zaštićena i da 
roditelji vode brigu o njima ili drugi ljudi 

kada je to potrebno. Vlade bi trebale osigurati da 
ljudi i ustanove odgovorne za brigu o djeci rade 
dobar posao.

Vlade moraju učiniti sve 
što mogu kako bi 
osigurale da svako 
dijete u svojim zemljama 
može uživati sva prava 
ove Konvencije.

Vlade trebaju pustiti porodice i 
zajednice da usmjeravaju svoju 
djecu tako da, kako odrastu, nauče 
koristiti svoja prava na najbolji 
način. Što više djeca odrastaju to im 
je potrebno manje usmjeravanja.

Svako dijete ima pravo 
na život. Vlade moraju 
osigurati da djeca 
opstanu i razvijaju se 
na najbolji mogući 
način.

Djeca po rođenje moraju biti registrirana i 
dato im ime koje službeno priznaje vlada. 
Djeca moraju imati državljanstvo (pripadati 
nekoj zemlji). Kad god je to moguće, djeca 
trebaju poznavati svoje roditelje i roditelji 
se o njima trebaju brinuti.

Djeca imaju pravo na svoj identitet - službeni 
zapisnik o tome ko su, uključujući njihovo ime, 
nacionalnost i porodične odnose. Nitko im to ne 
bi trebao oduzeti, ali ako se to dogodi, vlade 
moraju pomoći djeci da brzo dobiju svoj identitet.

Djeca se ne bi trebala odvajati od 
roditelja, osim ako se o njima ne 
vodi odgovarajuća pažnja - na 
primjer, ako roditelj povrijedi ili ne 
vodi računa o djetetu.  Djeca čiji 
roditelji ne žive zajedno trebaju 

ostati u kontaktu s oba roditelja osim ako 
to ne šteti djetetu.

Ako dijete živi u 
drugoj zemlji od 
roditelja, vlade 
moraju pustiti 
dijete i roditelje 
da putuju kako bi 

mogli ostati u kontaktu i biti 
zajedno.

Vlade moraju zaustaviti 
izvlačenje djece iz 
zemlje kada je to 
protivno zakonu - na 
primjer, neko ih otima ili 
drži u inostranstvu od 

strane roditelja kada se drugi 
roditelj ne slaže.

Djeca imaju pravo 
slobodno davati 
svoja mišljenja o 
pitanjima koja ih se 
tiču. Odrasli trebaju 
djecu slušati i 
uzimati ozbiljno.

Djeca imaju pravo da 
slobodno dijele sa 
drugima ono što uče, 
misle i osjećaju, 
razgovarajući, crtajući, 
pišući ili na bilo koji drugi 

način, osim ako to ne nanosi štetu 
drugim ljudima.

Djeca mogu birati svoja razmišljanja, 
mišljenja i religije, ali to ne bi trebalo 
zaustaviti druge ljude da uživaju u 
svojim pravima. Roditelji mogu djecu 
usmjeravati tako da dok odrastaju 
nauče pravilno koristiti to pravo.

Djeca se mogu 
pridružiti ili 
osnovati grupe 
ili organizacije 
i mogu se 
sastajati s 

drugima, sve dok to ne 
nanese štetu drugim ljudima.

Svako dijete ima 
pravo na privatnost. 
Zakon mora zaštititi 
privatnost, porodicu, 
dom, komunikaciju i 
reputaciju (ili dobro 

ime) djece od svakog napada.

Djeca imaju pravo na dobivanje informacija 
s interneta, radija, televizije, novina, knjiga i 
drugih izvora. Odrasli trebaju biti sigurni da 
informacije koje dobivaju nisu štetne. Vlade 
bi trebale poticati medije da dijele 
informacije iz različitih izvora, na jezicima 

koje sva djeca mogu razumijeti.

Roditelji su glavni 
odgovorni za odgajanje 
djeteta. Kada dijete 
nema roditelja, druga 
odrasla osoba će imati 
tu odgovornost i oni se 

nazivaju "Staratelj". Roditelji i 
staratelji uvijek trebaju razmotriti šta 
je najbolje za dijete.

Vlade bi im trebale pomoći. Kad dijete 
ima oba roditelja, oba bi trebala biti 
odgovorna za odgoj djeteta.

Vlade moraju zaštititi 
djecu od nasilja, 
zlostavljanja i 
zanemarivanja od 
strane svakoga ko se 
brine o njima.

Svako dijete o kome ne može 
brinuti njihova porodica ima pravo 
da ga pravilno paze ljudi koji 
poštuju djetetovu religiju, kulturu, 
jezik i druge aspekte njihovog 
života.

Kad su djeca usvojena, najvažnije je učiniti ono što je najbolje 
za njih. Ako se dijete ne može pravilno zbrinuti u svojoj zemlji - 
na primjer, ako živi sa drugom porodicom - onda može biti 
usvojeno u nekoj drugoj zemlji.
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