ປ້ອງກັນເດັກໃຫ້ປອດໄພ
ຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ

ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ
ຂອງ ອົງການ ສປຊ
“ສິດ” ແມ່ນສິ່ງທີ່ເດັກທຸກຄົນຄວນໄດ້ຮ
 ັບ ຫຼື ສາມາດໄດ້ຮ
 ັບ.
ເດັກທຸກ
 ຄົນຕ
 ້ອງມີສິດຄ
 ືກັນໝ
 ົດ.
ພໍ່ແມ່ຂອງເຈົ້າ ຄວນຊ່ວຍເຫຼືອເຈົ້າຕັດສິນໃຈວ່າອັນໃດຖືກ ແລະ
ອັນໃດຜິດ ກໍຄ
 ື ອັນໃດດີທີ່ສຸດສໍາລັບເຈົ້າ.
ມາດຕາ 1

ທຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 18 ປີ ແມ່ນມີສິດເຫຼົ່ານີ້.
ມາດຕາ 2
ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນມີສິດເຫຼົ່ານີ້, ບໍ່ວ່າພວກເຂົາແມ່ນໃຜ,
ຢູ່ບ່ອນໃດ, ພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຮັດຫຍັງ, ເຂົາເວົ້າພາສາຫຍັງ,
ສາດສະໜາຂອງເຂົາແມ່ນຫຍັງ, ບໍ່ວ່າເຂົາເປັນເດັກຊາຍ ຫຼື
ເດັກຍິງ, ວັດທະນະທໍາເຂົາແມ່ນຫຍັງ, ບໍ່ວ່າເຂົາພິການ ຫຼື ບໍ່,
ບໍ່ວ່າຈະຮັ່ງມີ ຫຼື ທຸກ. ເດັກບໍ່ຄວນໄດ້ຮ
 ັບຄວາມບໍ່ຍຸດຕ
 ິທຳ ບໍ່
ວ່າຈະບົນພ
 ື້ນຖ
 ານໃດກໍຕາມ.
ມາດຕາ 3
ຜູ້ໃຫຍ່ທຸກໆຄົນຄວນເຮັດສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບເຈົ້າ.

ເມື່ອຜູ້ໃຫຍ່ຕັດສິນໃຈ, ພວກເຂົາຄວນຄິດວ່າການ
ຕັດສິນໃຈດັ່ງກ
 ່າວ ຈະມີຜົນຕໍ່ເດັກແນວໃດ.
ມາດຕາ 4
ລັດຖະບານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນກ
 ານ
ປົກປ
 ້ອງສິດຂອງເຈົ້າ. ລັດຖ
 ະບານຕ້ອງຊ່ວຍຄອບຄົວຂອງເຈົ້າ
ເພື່ອປົກປ້ອງສິດຂອງເຈົ້າ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ
ທີ່ເຈົ້າສາມາດເຕີບໂຕ ແລະ ສະແດງຄວາມສາມາດ
ຂອງເຈົ້າ.
ມາດຕາ 5
ຄອບຄົວຂອງເຈົ້າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຊ່ວຍ
ເຈົ້າຮຽນຮູ້ໃນການໃຊ້ສິດຂອງເຈົ້າ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ສິດຂອງ
ເຈົ້າໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ.
ມາດຕາ 6
ເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະມີຊີວິດຢູ່.
ມາດຕາ 7
ເຈົ້າມີສິດໃນການມີຊື່ ແລະ ລັດຖະບານຄວນຮັບຮູ້ຊື່ເຈົ້າຢ່າງ
ເປັນທ
 າງການ.
ເຈົ້າມີສິດໃນການມີສັນຊາດ (ຂື້ນກັບປະເທດໃດໜຶ່ງ).

ມາດຕາ 8
ເຈົ້າມີສິດຕໍ່ເອກະລັກຂອງຕົນ – ບັນທຶກຢ່າງເປັນທາງການ
ວ່າເຈົ້າແມ່ນໃຜ.
ບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະເອົາສິ່ງນີ້ໄປຈາກເຈົ້າໄດ້.

ມາດຕາ 9
ເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະອາໄສຢູ່ກັບພໍໍ່ແມ່ຂອງເຈົ້າ,
ນອກຈາກວ່າມັນບໍ່ດີຕໍ່ເຈົ້າ.

ເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະອາໄສຢູ່ກັບຄອບຄົວທີ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ເຈົ້າ.
ມາດຕາ 10
ຖ້າວ່າເຈົ້າບໍໄ່ ດ້ອາໄສຢູ່ປະເທດດຽວກັນກັບພໍ່ແມ່່ຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າ
ມີສິດທີ່ຈະຢູ່ຮ່ວມກັນຢູ່ໃນບ່ອນດຽວກັນ.

ມາດຕາ 15
ເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະເລືອກໝູ່ຂອງເຈົ້າເອງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື
ຕັ້ງເປັນກຸ່ມ, ຕາບໃດທີ່ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນອື່ນ.
ມາດຕາ 16
ເຈົ້າມີສິດໃນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.
ມາດຕາ 17
ເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມເປັນຢູ່
ທີ່ດີຂອງເຈົ້າ, ຈາກ ວິທະຍຸ, ໜັງສືພິມ, ປື້ມ, ຄອມພິວເຕີ້ ແລະ
ແຫຼ່ງອື່ນໆ.
ຜູ້ໃຫຍ່ຄວນຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບ
ບໍ່ມີອັນຕະລາຍ ແລະ ຊ່ວຍເຈົ້າໃນການຊອກຫາ ແລະ
ເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການ.

ມາດຕາ 18
ເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະຖືກລ້ຽງໂດຍພໍ່ແມ່່ຂອງເຈົ້າ ຖ້າເປັນໄປໄດ້.
ມາດຕາ 19
ເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຈາກ ການບາດເຈັບ ແລະ
ທາລຸນ ຮ່າງກາຍ ຫຼື ຈິດໃຈ.
ມາດຕາ 20
ເຈົ້າມີສິດຕໍ່ການເບິ່ງແຍງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເປັນພິເສດ ຖ້າວ່າເຈົ້າ
ບໍ່ສາມາດອາໄສຢູ່ກັບພໍ່ແມ່ຂ
່ ອງເຈົ້າ.
ມາດຕາ 21
ເຈົ້າມີສິດໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງ ແລະ ການປົກປ້ອງ ຖ້າວ່າເຈົ້າ
ຖືກຮັບເອົາເປັນລູກລ້ຽງ.
ມາດຕາ 22
ເຈົ້າມີສິດຕໍ່ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເປັນພິເສດ
ຖ້າວ່າເຈົ້າເປັນຜູ້ອົບພະຍົບ (ຖ້າວ່າເຈົ້າຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກ
ຈາກປະເທດຂອງເຈົ້າ ແລະ ໄປອາໄສຢູ່ປະເທດອື່ນ), ພ້ອມ
ທັງສິດທຸກຢ
 ່າງທຢ
ີ່ ູ່ໃນສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 23
ເຈົ້າມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ເບິ່ງແຍງເປັນພິເສດ
ຖ້າວ່າເຈົ້າເປັນຄົນພິການ, ໂດຍສະເພາະທຸກໆສິດທີກ
່ ຳ
ນົດໃນສົນທິສັນຍານີ້, ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າສາມາດດໍາລົງຊີວິດໄດ້
ຢ່າງເຕັມທີ່.
ມາດຕາ 24
ເຈົ້າມີສິດໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດເທົ່າທີ່
ຈະເປັນໄປໄດ້, ນໍ້າດື່ມທີ່ສະອາດ, ອາຫານທີ່ມໂ
ີ ພສະນາ
ການ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ແລະ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າດຳລົງຊ
ວ
ີ ິດເປັນຢ
 ່າງດີ.

ມາດຕາ 11
ເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະຖືກປົກປ້ອງຈາກ ການລັກພາຕົວ.

ມາດຕາ 25
ຖ້າວ່າເຈົ້າຢູພ
່ າຍໃຕ້ກ
 ານເບິ່ງແຍງຂອງຜູ້ອື່ນ ຫຼື
ໃນສະຖານະການອື່ນໆ ທີ່ຫ່າງໄກຈາກບ້ານ ຂອງເຈົ້າ,
ເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະຮັບການເບິ່ງແ
 ຍງບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງເຈົ້າ
ເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມທີ່ສຸດ.

ມາດຕາ 12
ເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະອອກຄໍາເຫັນ ແລະ ເພື່ອໃ
 ຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ຮັບຟັງ ແລະ
ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງ.

ມາດຕາ 26
ເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ
ຖ້າວ່າເຈົ້າທຸກຈົນ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການ.

ມາດຕາ 13
ເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະຄົ້ນຫາສິ່ງຕ່າງໆ ແລະ
ບອກຄົນອື່ນວ່າເຈົ້າຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບພ
 ວກເຂົາ,
ໂດຍການເວົ້າຈາ, ແຕ້ມຮູບ, ຂ
 ີດຂຽນ ຫຼື ວິທີການອື່ນໆ
ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າມັນເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ຮຸກຮານຕໍ່ຄົນອື່ນ.

ມາດຕາ 27
ເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ອາຫານການກິນ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ,
ບ່ອນຢູ່ທີ່ປອດໄພ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານຂອງເຈົ້າ.

ມາດຕາ 14
ເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະເລືອກນັບຖືສາດສະໜາ ແລະ
ຄວາມເຊື່ອຖືຂອງເຈົ້າເອງ.

ເຈົ້າບໍ່ຄວນຕົກຢ
 ູ່ໃນທ່າເ ສຍປຽບຈົນທີ່ເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຮັດຫຼາຍໆ
ສິ່ງ ທີ່ເດັກຄົນອື່ນສາມາດເຮັດ.
ມາດຕາ 28
ເຈົ້າມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ.

ເຈົ້າຄວນຖືກສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ໃນລະດັບສູງສຸດທີ່ເຈົ້າ
ສາມາດເຮັດໄດ້.

ມາດຕາ 29
ການສຶກສາຂອງເຈົ້າຄວນຊ່ວຍເຈົ້າ ນໍາໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາ
ພອນສະຫວັນ ແລະ ທັກສະຂອງເຈົ້າ.

ການສຶກສ
 າຄວນຊ່ວຍເຈົ້າໃນການຮຽນຮູ້ທີ່ຈະດໍາລົງຊີວິດແບບສັນ
ຕິ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການນັບຖືຄົນອື່ນ.
ມາດຕາ 30
ເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະປະຕບ
ິ ັດວັດທະນະທໍາ, ພາສາ ແລະ
ສາດສະໜາຂອງເຈົ້າ - ຫຼື ອັນໃດກໍຕາມທີ່ເຈົ້າເລືອກ.

 ດຍສະເພາະກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ຄົນພື້ນເມືອງ ແມ່ນຕ້ອງການ
ໂ
ການປົກປ້ອງສິດດ
 ັ່ງກ
 ່າວເປັນພິເສດ.
ມາດຕາ 31
ເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະຫຼິ້ນ ແລະ ພັກຜ່ອນ.
ມາດຕາ 32
ເຈົ້າມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຈາກວຽກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເຈົ້າ
ແລະ ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ການຮຽນຂອງເຈົ້າ.
ຖ້າວ່າເຈົ້າເຮັດວຽກ, ເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມປອດໄພ ແລະ
ຄ່າຈ້າງທີ່ເປັນທໍາ.
ມາດຕາ 33
ເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກສິ່ງເສບຕິດທີ່ເປັນອັນ
ຕະລາຍ ແລະ ຈາກການຄ້າສິ່ງເ ສບຕິດ.
ມາດຕາ 34
ເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະບໍ່ຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.
ມາດຕາ 35
ບໍ່ມີຜູ້ໃດມີສິດ ລັກພາໂຕ ຫຼື ຂາຍເຈົ້າໄດ້.
ມາດຕາ 36
ເຈົ້າມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຈາກ ການຂູດຮີດໃນທຸກຮ
 ູບແບບ
(ຖືກເອົາລັດເອົາປຽບ).
ມາດຕາ 37
ບໍ່ມີໃຜມີສິດລົງໂທດເຈົ້າ ດ້ວຍວິທີທີ່ໂຫດຮ້າຍປ່າເ ຖື່ອນ ແລະ
ເປັນອັນຕະລາຍ.
ມາດຕາ 38
ເຈົ້າມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ເປັນອິດສະຫຼະຈາກສົງຄາມ.

ເດັກທີມ
່ ີອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 15 ປີ ບໍ່ສາມາດຖືກບັງຄັບໃຫ້ໄປຮັບໃຊ້ເປັນ
ທະຫານ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມສົງຄາມ.
ມາດຕາ 39
ເຈົ້າມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຖ້າວ່າເຈົ້າຖືກບາດເຈັບ,
ຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍ ຫຼື ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງທີ່ບໍ່ດີ.
ມາດຕາ 40
ເຈົ້າມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ
ແລະ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດທີ່ເປັນທໍາ ໃນລະບົບຍຸດຕິທໍາ
ທີ່ເຄົາລົບຕໍ່ສິດທິຂອງເຈົ້າ.
ມາດຕາ 41
ຖ້າວ່າກົດໝາຍຂອງປະເທດເຈົ້າ ໃຫ້ການປົກປ້ອງສິດຂອງເຈົ້າ
ດີກ່ວາມາດຕາຕ່າງໆ ໃນສົນທິສັນຍານີ້, ກົດໝາຍດັ່ງກ
 ່າວຄວນ
ຖືກນ
 ຳໃຊ້.
ມາດຕາ 42

ເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິຂອງເຈົ້າ!
ຜູ້ໃຫຍ່ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບສິດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຊ່ວຍເຈົ້າຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິດ
ດັ່ງກ
 ່າວເຊັ່ນກັນ.

ມາດຕາs 43 to 54

ມາດຕາເຫຼົ່ານີ້ ອະທິບາຍວ່າ ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ

ສາກົນຕ່າງໆເຊັ່ນ ອົງການ ຢູນີເຊັບ (UNICEF) ຈະເຮັດວຽກເພື່ອ
ຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງດ້ວຍສິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ການລ່ວງລະເມີດເດັກແມ່ນຫຍັງ?

ບໍ!່

ບາງພາກສວນຂອງຮາງກາຍ

ຂອງຂອຍແ�ນເ�ັນສວນຕ�ວ. ຖາວາ
ມີຜູໃ�ຈ�ບບາຍຂອຍໃ�ແ�ບທ

ເ�ັດໃ�ຂອຍຮູສຶກກ�ງວ�ນ, ຢານກ�ວ
ື ເ�ັດໃ�ຂອຍເ�ັບ, ຂອຍມີສິດທ
ຈະປະຕິເ�ດ.

ໄປ!

ບອກ!

ຖາວາຂອຍຢູໃ�ສະຖານະການທເ�ັດ
ໃ�ຂອຍກ�ງວ�ນ ື ຢານກ�ວ, ຂອຍຄວນ
�ບໜີຈາກສະຖານະການນ�ນ.

ຖາວາຂອຍຮູສຶກຢານກ�ວ, ບສະດວກ ື
ບໍ່ດີໃ�ກຽວກ�ບສະຖານະການໃ�ໜງ,

ຂອຍຄວນໄ�ບອກຜູໃ�ທຂອຍໄ�ໃ�
ກຽວກ�ບຄວາມກ�ງວ�ນຂອງຂອຍ.

ຜູໃ�ທຂອຍໄ�ໃ�ແ�ນມີໄ�ເ�ອຊວຍ
ເ�ືອ ແ�ະ ສະໜ�ບສະໜູນຂອຍ. ຖາວາ

ຂອຍໄ�ບອກຜູໃ�ທຂອຍໄ�ໃ� ແ�ະ
ເ�ົາເ�າບເ�ອ ື ບຊວຍຂອຍ

ຂອຍຄວນໄ�ບອກຜູໃ�ຄ�ນອນທ
ໄ�ໃ�ໄ�.

ມີຜູ້ໃຫຍ່ 5 ຄົນທີ່ຂ້ອຍສາມາດໄວ້ໃຈໄດ້

ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີໃນການແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າກັງວົນ ຕໍ່ກັບຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ໄວ້ໃຈໄດ້.
ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງເຈົ້າ ຖ້າວ່າເຈົ້າຖືກລ່ວງລະເມີດ.

ຖ້າວ່າຂ້ອຍມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງ
ຂ້ອຍເອງ ຫຼື ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ອື່ນ, ຂ້ອຍສາມາດ:

1

ໂທລະສັບຫາ ສາຍດ່ວນເດັກ ຫຼື ເຂົ້າໄປເວ໊ບໄຊ໌
ຂອງເຂົາເຈົ້າ:

2

ຕິດຕໍ່ອົງການຈັດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ເຮັດວຽກປົກປ້ອງເດັກ:

3

ຍັງມີການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້ຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍ:

ຂ້ອຍຮູ້ສຶກດີທີ່ສຸດ
ໃນເວລາທີ່

ຄົນທີຮ
່ ກ
ັ ຂ້ອຍຫຼາຍທີສ
່ ດ
ຸ ແມ່ນ
ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍມັກທີ່ສຸດ
ຢູ່ໃນບ້ານຂອງຂ້ອຍແມ່ນ...

ຂ້ອຍຮູ້ສຶກປອດໄພເມື່ອ

ຄວາມຊົງຈ�ຳທມ
່ີ ຄ
ີ ວາມສຸກ
ທີສ
່ ດ
ຸ ຂອງຂ້ອຍແມ່ນ

