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 بيانيه کانون دفاع از 

 حقوق کودکان به مناسبت روز جهانی کودک
 ماه هشتاد و پنجمهرهفدهم                                                                                                 سايت تشکل

 
 

قرار گيرد هرگونه قوانين تامين زندگی ورعايت حقوق کودکان بايد در اولويت همه برنامه های خرد وکالن جامعه 

 فورا تغيير و اجرای آن   بايد رنج مواجه می کند زندگی کودکان را با سختی و و مقرارتی که مستقيم يا غيرمستقيم 

دترين شرايط هزاران کودک ونوجوان امروز در کشور ما بی خانمان هستند هزارکودک ونوجوان درب.متوقف شود

شود کتک کاری کودکان   درکوچه وخيابان زندگيش تهديد میمدرسهخانه وشوند کودک در میکارمی کنند واستثمار

، مدرسه ومحل کار به شدت ادامه دارد قاچاق کودکان ونوجوانان ، سو استفاده جنسی از کودکان ونوجوانان درخانه

.زندگی بسياری از کودکان را تباه کرده است   

 احساس  جامعه اين  در  اما چرا کودکان مه کودکان است و سعادت حق ه خوشبختیآسايش  و خوشی رفاه شادی و

می کنند چرا کودکان کتک کاری می شوند چرا کودکان گرسنه اند چرا کودکان خوشبختی نمی کنند چرا کودکان کار

.چراحق کودکان پايمال می شود...بی سرپنا هستند چرا تبعيض چرا فقر چرا کودک آزاری   

 بدهد دولت بعنوان باالترين ارگان قدرت جامعه بايد جواب اين پرسشها ومشکالت جامعه بايد جواب اين پرسشها را

 تبعيض  هرگونهاز  فارغ   کودکان تامين زندگی همه  و مقرراتی برای تسهيل دولت موظف است قوانين و. را بدهد

.ونابرابری به اجرا بگذارد  

رفع رنج و مشقت از  ،کودکان برای  شايسته ، تامين زندگیحقوق کودک از دفاع ،کودکان حرمت انسانی   از دفاع  

.زندگی کودکان درگرو تالش همه ماست  بياييد همه باهم خوشبختی وسعادت را برای کودکان بخواهيم   

کانون دفاع از حقوق کودکان نهاد همه انسانهايی است که برای تحقق آرزوهای کودکان ونوجوانان فعاليت می کنند 

 خود قرار داده ايم به زندگی  از کودکان را سرلوحه کارهای الش برای رفع بهره کشی ما دفاع از حقوق کودک و ت

با کود ک ستيزی و زير .  شادی و خوشی می آفرينيم  کودکان فکرمی کنيم  با کودکان زندگی می کنيم برای کودکان

ا که ما انتخاب کرده ايم پا نهادن حقوق کودک مبارزه می کنيم وازکودکان بی پناه وستمکش حمايت می کنيم راهی ر

کودکان به همه ما تعلق دارند تعرض وبی ی تامين خوشبختی همه کودکان است برای تامين زندگی کودکان است برا

.حرمتی به کودک تعرض به همه ماست پس بياييد همه باهم برای تحقق حقوق کودک در جامعه بکوشيم  

   
 کانون دفاع از حقوق کودکان

  مهر١۶روزجهانی کودک 


