
 

 

Изпълнителен директор на УНИЦЕФ, Хенриета Фор 

Честване на 30та годишнина от КПД 

гр. Ню Йорк, щат Ню Йорк  

25 септември 2019 г.  

 

Г-н Генерален секретар, Ваши Превъзходителства, уважаеми гости, 

дами и господа,  

 

Днес отбелязваме едно важно събитие – тридесетата годишнина от 

Конвенцията за правата на детето или КПД.  

 

Преди три десетилетия светът е бил изправен пред огромни промени.  

 

Падането на Берлинската стена. Краят на режима на апартейда. 

Раждането на световната интернет мрежа.  

 

На този фон на промени световните лидери се събрали, за да дадат едно 

обещание на децата по света.  

 

Имате право на здраве, образование и закрила.  

 

Имате право вашите гласове да бъдат чути.  

 

Имате право на бъдеще.  

 

Както г-н Генералният секретар ни напомни, оттогава светът е 

постигнал много голям напредък.  

 

Правителствата инвестираха в децата.  

 

По целия свят правата на децата бяха приложени на практика.  

 

Ала какво за промените, пред които са изправени децата сега, през 

2019 г.?  

 

Такива, които са били направо немислими за децата през 1989 г.?  

 

 



 

Климатичните промени. Бързата урбанизация. Нарастващото 

неравенство. Продължителните конфликти. В историята досега никога не е  

имало толкова много деца на път, в търсене на безопасност и по-добър 

живот.  

 

Да обърнем внимание и на стремглавото развитие на информационните 

технологии, което едновременно ни обединява и разделя… дава на децата 

информация за света и глас, но и заплашва тяхната безопасност.  

Детството се променя. Ние също трябва да се променим.  

 

Затова нека с това честване на тридесетата годишнина на КПД да 

обърнем взора си напред към действията, които трябва да предприемем, за да 

продължим да прилагаме правата на децата на практика.  

 

Докато правителствата продължават да търсят начини да спазват 

своите ангажименти съгласно Целите за устойчиво развитие, ние ги 

призоваваме да поставят децата на първо място.  

 

Да инвестират в здравето им. В образованието им. В закрилата им. В 

достъпа им до чиста вода и канализация.  

 

Призоваваме ги да инвестират в младежите – да им предоставят 

уменията и обучението, от които се нуждаят, за да бъдат подготвени за света 

на работата.   

 

Не можем да изградим по-устойчиво бъдеще, без да инвестираме в 

тези, които ще направят това бъдеще реалност.  

 

Приветстваме онези държави членки, които продължават да се 

ангажират с бъдещето на децата, включително правителствата, които дадоха 

идеята, стартираха и се посветиха на глобалния ангажимент, който виждате 

изписан пред вас: Всички права за всяко дете.  

Този ангажимент е нова възможност за всяка държава да покаже още 

веднъж своята отдаденост към правата на децата.  

 

Покажете на света – покажете на децата – че все още сте дълбоко 

отдадени на постигането на светлото им бъдеще.  

 



 

И накрая – нека да поемем още един ангажимент: не само да 

изслушваме какво ни казват децата и младежите, но и да работим заедно с 

тях, за да постигнем желаните от тях промени.  

 

Навсякъде по света млади лидери надигат своя глас както никога 

досега.  

 

Действително наблюдаваме повишаване на младежката активност по 

целия свят. Протести против климатичните промени. Ученически шествия. 

Кампании за слагане на край на конфликтите. Много младежи се 

присъединиха към нашата инициатива „Поколение на неограничените 

възможности“ и призоваха правителствата и предприятията да подкрепят 

образованието и развитието на уменията.  

 

Преди две седмици за първи път Изпълнителният съвет на УНИЦЕФ 

покани двама млади активисти да открият нашето събрание.  

 

Те ни разказах за усилията си да сложат край на детския труд и да се 

борят с климатичните промени, за да завещаят една по-здрава планета на 

бъдещите поколения.  

 

Въпреки че те бяха наистина вдъхновяващи, възрастните в залата 

бяхме наясно, че само вдъхновение не е достатъчно. И изслушването не е 

достатъчно.  

 

Затова днес, на честването на тридесетата годишнина на КПД, нека 

обещаем, че ще направим нещо повече от това само да изслушваме децата и 

младежите.  

 

Нека да ги подкрепим.  

 

Нека да предприемем действия заедно с тях.  

 

Нека да последваме техния пример.  

 

И нека когато след 30 години погледнем назад във времето към този 

момент, това да е момент, когато светът отново е ангажирал да спази 

обещанията си към децата. Благодаря ви. *** 


