Defensores dos Direitos
Humanos de Crianças: Um
dia de debate..

Convenção dos Direitos da Criança. A
Convenção contém direitos que são
muito importantes quando crianças
agem como defensoras dos direitos
humanos. Isso inclui o direito a:
•

acesso de informação

•

expressar livremente seus pontos
de vista

•

pontos de vista serem levados
seriamente
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•

segurança e proteção contra todo
perigo

Quem são os defensores dos direitos
humanos?
Os defensores dos direitos humanos
agem em defesa de seus próprios
direitos e de outros.
Um famoso exemplo é Malala, que
lutou pelos direitos de educação para
as meninas do Paquistão e agora
defende o direito de educação no
mundo inteiro.
Quem sediará o dia de debate?

•

pertencer a um grupo

•

participar numa assembleia pública
(como protesto)

•

aprender sobre direitos humanos

Por que estão interessados em
debater esse assunto?
Geralmente somente adultos são
chamados de ‘defensores dos direitos
humanos’. Por sua vez, crianças são
chamadas de ‘atores cívicos’ ou
‘agentes’.
Muitas vezes, crianças não aparecem
em documentos que estabelecem
proteções para defensores dos direitos
humanos.
Isso é apesar do fato de que as
crianças podem encarar desafios extras
quando agem como defensores dos
direitos humanos. Isso inclui:
•

informações tão facilmente quanto

Comitê de Direitos da Criança das
Nações Unidas é um grupo de 18
peritos do mundo inteiro que dão
conselhos para governantes sobre
como manter as promessas que eles
fizeram para as crianças através da

Crianças não conseguem acessar
adultos.

•

Leis proíbem que eles se juntem a
seus próprios grupos.

•

Adultos não os levam a sério.

•
•

Adultos decidem que as crianças

Isso será feito através de conversas

não podem se envolver.

com crianças do mundo inteiro antes

Algumas crianças não são inclusas

do dia, tendo a certeza de que as

nos debates.

crianças participarão dos debates no
próprio dia e as mantendo informadas

O que irá acontecer no dia do

e envolvidas depois.

debate?
O dia do debate irá acontecer no

O que irá acontecer depois?

Palácio das Nações de Genebra, na

Uma vez que o debate tiver

Suíça.

acontecido, um relatório e um vídeo
do dia será postado no website do
Comitê. Também terá uma versão para
crianças do relatório.
O Comitê e outros órgãos de direitos
humanos irão usar as ideias para
informar seu trabalho e promover os
direitos das crianças defensoras dos

Alguns dos temas que serão debatidos

direitos humanos. Isso pode gerar uma

são:

orientação especial para governos e

• O papel que as crianças podem e

outros sobre a questão.

têm como defensoras dos direitos

Os defensores dos direitos humanos

humanos.

das crianças e as organizações de

• O que ajuda as crianças a agirem

crianças poderão usar o dia de debate

como defensoras dos direitos

para defender melhores proteções

humanos.

para as crianças que são ou procuram

• Quais são as barreiras e quais os

se tornar um defensor dos direitos

riscos que as crianças enfrentam.

humanos.

• Como proteger crianças defensoras
dos direitos humanos

Quem está ajudando o Comitê a

• Como as crianças podem ser

organizar o dia do debate?

apoiadas pelos adultos para agirem

O Comitê é responsável pelo evento,

como defensoras dos direitos

mas a Child Rights Connect,

humanos.

trabalhando com muitas organizações

O Comitê irá perguntar aos políticos e
peritos quais são suas ideias sobre
essas questões.
O Comitê quer ter a certeza que os
pontos de vista das crianças serão
parte do debate.

infantis, estará organizando e fazendo
o dia acontecer.

