Em 20 de Novembro de 1959, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a
Declaração Universal dos Direitos da Criança. Desde então, vários países adoptaram
um Dia da Criança, comemorando-se em Portugal, hoje dia 1 de Junho.
Esta Declaração, estabeleceu 10 princípios. Entre os quais, todas as crianças têm
Direito a…

… Ao amor, à saúde, à educação, à alimentação à igualdade…
“A mamã perguntou
O que achas que é o Dia Mundial da Criança?
E logo me olhou
Esperando uma resposta cheia de esperança.
E eu respondi
Acho que todas as crianças deviam ser felizes,
Não só neste dia mas também em todos os outros,
Mas pelo pouco que já vi,
Nem todas as crianças o conseguem ser.
Eu queria crescer e viver num Mundo melhor;
Onde reinasse a Paz e o Amor,
Onde ninguém soubesse o que é a dor,
Nem sequer tivessem que trabalhar,
Para se poderem alimentar,
E pudéssemos a escola frequentar,
Enfim um Mundo onde a palavra de ordem seria,
BRINCAR, BRINCAR.”

Inês – 7 anos
A UGT continua empenhada na garantia e na defesa intransigente dos DIREITOS DA
CRIANÇA, por isso, manifesta a sua preocupação com o impacto negativo que a crise
está a ter nas condições de vida das crianças portuguesas. Neste contexto, não é
demais reforçar, a importância do direito à educação para todos e o combate ao
insucesso e ao abandono escolar precoce como formas de garantir um futuro digno.
A UGT lembra ainda que em todo o mundo muitas crianças continuam a ser vítimas de
exploração do trabalho infantil. Estas crianças são frequentemente
privadas de cuidados básicos de saúde, nutrição adequada, e do acesso à
educação, bem como da protecção e da segurança. É pois, necessário
despertar consciências e empenhar todos na erradicação do trabalho
infantil, nomeadamente, através da prevenção e da fiscalização.
Lisboa, 1 de Junho de 2011

