A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója

. November 20. a gyermeki jogok világnapja
1959-ben ezen a napon fogadták el A gyermeki jogok nyilatkozatát, majd 1989-ben New Yorkban, az ENSZ közgyűlésén szintén ezen a napon írták alá a Gyermekek jogairól szóló egyezményt, melyet Magyarországon 1991-ben iktattak törvénybe.
Hazánkban 1997-ben ünnepelték először a gyermekek jogainak egyetemes napját. Az Országgyűlés ebben az évben
fogadta el a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényt, melybe mindazok a gyermeki jogok
bekerültek, amelyeket az ENSZ gyermekjogi egyezménye rögzít.
Az Egyezmény összefoglalja azoknak a jogoknak a minimumát, amelyeket minden államnak biztosítania kell a gyermekek (azaz mindenki, aki még nem töltötte be 18. életévét) számára.
Minden gyermeknek joga van többek között:
az élethez, a fejlődéshez, az egészséghez, a családhoz, a jogellenes külföldre vitel
megakadályozásához, a magánélethez, az oktatáshoz, a tájékoztatáshoz, az erőszakkal szembeni illetve a gyermekmunkától, emberkereskedelemtől, kínzástól, megalázó bánásmódtól, mindenfajta kizsákmányolástól való védelemhez, a szociális
biztonságra, a megfelelő életszínvonalra, a játékra és a szabadidőre, a véleménynyilvánításra, a rehabilitációra, a fogyatékkal élő gyermekeknek a megfelelő kezelésre, képzésre stb.

November 25. a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja
Az ENSZ közgyűlése 1999-ben nyilvánította e napot nemzetközi emléknappá, felkérve a kormányokat és nemzetközi
szervezeteket, hogy november 25-én figyelemfelhívásul szervezzenek különféle programokat.
Szorosan kapcsolódik a témához, hogy az idei évben az Országos
Rendőr- főkapitányság, a Legfőbb Ügyészség, az Országos Bírósági
Hivatal, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat, valamint civil szervezetek
együttműködésével elindult
„A csend a leghangosabb sikoly halld meg!”
elnevezésű kampány.
A 2019. november 11-től december 4-ig tartó figyelemfelhívó program
fókuszában a hozzátartozók közötti illetve párkapcsolati erőszak megelőzése áll.
A kampány része az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
nemi alapon elkövetett erőszak, hozzátartozók közötti erőszak kezelésével foglalkozó projektjének.
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Tanácsok a biztonságos munkavállaláshoz
 Ne higgyen a túlságosan csábító ajánlatoknak, lehetőség szerint csak megbízható
és ellenőrizhető állásajánlatokra jelentkezzen!
 Előzetesen áttanulmányozott, megértett, és felelősséggel aláírt munkaszerződés
vagy írásbeli megállapodás nélkül ne kezdjen el dolgozni!
 Ha külföldön kíván elhelyezkedni, szerezzen be információkat a munkaadóról és
a várható munkakörülményekről, legyen tisztában a munkavállalási és társadalombiztosítási szabályokkal!
 Nyelvtudás nélkül általában nem biztonságos a külföldi munkavállalás!
 Gyanakvásra adhat okot, ha egy külföldi munkalehetőségről szóló hirdetésben
„könnyű” vagy „erotikus” munkát ígérnek, nem elvárás a nyelvtudás, szaktudás!
 Külföldön legyen mindig Önnél a nagykövetség/konzulátus és a rendőrség telefonszáma.
 Hozzátartozóinak hagyjon otthon fénymásolatot útleveléről, személyi igazolványáról, valamint egy nem túl régi arcképes fotót.
 Mindig tartsa magánál a személyes iratait! (Ha más személyt is bevon hivatalos
ügyeinek intézésébe, az ügyintézésnél akkor is legyen személyesen jelen.)
 Ne írjon alá semmit, amit nem ért pontosan!
 Érdemes annyi pénzt tartalékolni, amennyiből bármikor haza tud utazni.

Hasznos linkek: https://ec.europa.eu, https://eures.munka.hu
www.police.hu

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
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