
Παιδί 
Αν είσαι κάτω των
18 χρονών, είσαι παιδί.

Ευθύνη
Κράτους

Το κράτος έχει υποχρέωση
να προστατεύει τα δικαιώματά 

σου, να φροντίζει ώστε
να τα γνωρίζεις και να
τα απολαμβάνεις όσο 

καλύτερα γίνεται.  

Το συμφέρον
του παιδιού

Δικαίωμα 
στη μη 
διάκριση 
Όλα τα παιδιά έχουν τα ίδια δικαιώματα. Το κράτος πρέπει
να φροντίζει ώστε κανείς να μη σε μεταχειρίζεται άδικα σε 
περίπτωση που έχεις αναπηρία, διαφορετική εμφάνιση, χρώμα, 
γλώσσα ή θρησκεία, διαφορετικές συνήθειες και ιδέες ή 
διαφορετικό φύλο ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. 

Το κράτος πρέπει να
φροντίζει ώστε, όταν οι ενήλικες 
αποφασίζουν για θέματα που σε 
επηρεάζουν, να επιλέγουν πάντα 
εκείνο που είναι το καλύτερο για 
σένα, να διασφαλίζουν δηλαδή 

το συμφέρον σου. 

Δικαίωμα
στην

οικογένεια

Δικαιούσαι να έχεις
ελεύθερο χρόνο, να παίζεις,
να ξεκουράζεσαι, να έχεις
φίλους και να κάνετε μαζί 
διάφορα πράγματα
που σας ενδιαφέρουν.

Δικαίωμα στην
ψυχαγωγία

Δικαιούσαι να γνωρίζεις
ποια είναι η οικογένειά σου
και να μεγαλώνεις με αυτή.

Η οικογένειά σου έχει
ευθύνη να σε βοηθά και

να σε συμβουλεύει.
Το κράτος πρέπει να στηρίζει

την οικογένειά σου, ώστε
να είναι σε θέση να σε φροντίζει. 

Το να μην υπάρχει πόλεμος, δεν είναι αρκετό για να 
έχουμε ειρήνη. Το κράτος πρέπει να φροντίζει ώστε
να ζεις και να αναπτύσσεσαι σε συνθήκες ειρήνης, 
αξιοπρέπειας και ισότητας.
Αν στη χώρα που ζεις γίνεται
πόλεμος, το κράτος θα πρέπει
να σε προστατεύει και να σε
φροντίζει. Δεν επιτρέπεται να
συμμετέχεις στις εχθροπραξίες
ως στρατιώτης ή
με άλλον τρόπο.   

Δικαίωμα 
στην 
ταυτότητα

Δικαίωμα στην 
ειρήνη

Δικαιούσαι να έχεις όνομα, να είσαι 
πολίτης μιας χώρας και να ζεις σε 
αυτήν. 

Το κράτος πρέπει να φροντίζει ώστε 
όλοι να σέβονται την ταυτότητά σου, 
να μπορείς να χρησιμοποιείς τη 
γλώσσα σου και να ασκείς τις 
συνήθειες της χώρας σου και τη 
θρησκεία σου. 

Δικαιούσαι να επικοινωνείς και 
με τους δύο γονείς σου, έστω 
κι αν ζουν σε διαφορετικά 
σπίτια, εκτός και αν αυτό
κριθεί ότι δεν είναι
καλό για σένα. 


