Tere, minu nimi on Adam ja ma olen
kümneaastane. Elan Euroopas nagu sinagi.
Minu isa on töötanud mitmes riigis, näiteks
Prantsusmaal, Türgis ja Ukrainas. Minu
väikesele õele ei meeldi kogu aeg kolida, aga
mulle meeldib, sest siis leian endale uusi sõpru.
Varsti saan endale veel ühe väikese õe ja
võib-olla õpetan ta jalgpalli mängima.
Täna rääkis üks mu prantslasest sõber
mulle Euroopa Nõukogust. See on Euroopa
organisatsioon, mis asub Strasbourgis ja
kaitseb inimõigusi. Euroopa Nõukogu
liikmesriigid on kõik kirjutanud alla Euroopa
sotsiaalhartale, mis sisaldab laste õigusi.
Kas oled sellest midagi kuulnud?
Kui ei, siis las ma räägin sulle sellest…
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Mul on hea meel,
Aga mina ei taha enam kooli
kui saan pärast vaheaega minna. Ma tahaksin minna
kooli tagasi minna.
tööle.

Ma tahan saada kuulsaks
leiutajaks või pankuriks.

PANK

Või kui mitte, siis ma tean,
kelleks ma tahan saada!
Tahan saada kosmonaudiks
või lenduriks.

Aga kõigepealt pead
minema sellisesse kooli,
kus saab lenduriks õppida.
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Või ma võin leiutada
superravimi!

Siis peaksid kõigepealt
keemiat õppima.

No siis võiksin leiutada uue auto,
mis töötab päikeseenergiaga ...
Selleks peaksid saama inseneriks.

Aga siis ehitan maju.

Aga selleks
tuleb õppida
arhitektuuri.

Sul pole ikka üldse
kujutlusvõimet!

Hoopis sinul pole. Kui
sa koolis ei käi, ei saa
sa endale kunagi sellist
tööd, mis sulle meeldib.

Kas tead, et töö saamiseks tuleb kõigepealt koolis käia?
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Ma käin toredas koolis,
kus õpivad ka puuetega
poisid ja tüdrukud.

Mille proov teil hakkab?

Uue tantsu proov.
Tulge ja vaadake!
Kas sul on
proov meeles?

Keegi rääkis,
et täna tuleb
tango.
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Meie kooli ratastoolitantsu
tunnis on palju andekaid lapsi!

Kas tead, et puuetega inimestel on samasugused õigused nagu kõigil teistel ja
kui nad neid õigusi kasutavad, tuleb vahel kasutada erilisi abinõusid?

Anna perel pole kerge.
Riik aitab tal kulud katta.
Ma tean. Ta on juba pannud Sellepärast õpib ta pärast
end kirja programmee- kooli lõpetamist veidi ja
rimise kursusele.
Kust ta
läheb kohe tööle.
kursuse eest
Vahva!
tasumiseks
Siis oskab ta mulle
raha saab?
arvutimängu teha.

Anna elab ka meie
paneelmajas.

Ta on minust vanem
ja ta lõpetab varsti
kooli.

Tere,
Adam!

Ta on tark tüdruk ja tõesti
tahab programmeerijana
töötada.

Isa, ema, kui palju te minu
kooli eest maksate?
Algkool ja põhikool on tasuta.

Mul on hea meel,
et ta abi saab.

Kas teadsid, et kui tahad kooli minna, aga selleks pole
piisavalt raha, siis on võimalik abi saada?
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Lapsed!
Tulge sööma!

Ma tahaksin kunagi kokaks saada...
Mina ei tea, kelleks
ma saada tahan.
Võib-olla lauljaks ...
või tuletõrjujaks…

Ma katan
laua.

Ära muretse. Kui vanemaks
saad, võid minna sellisesse
keskusse, kus antakse nõu
ja teavet erinevate ametite
kohta.

Medõeks või
tsirkuseklouniks…
Või inseneriks?
Seal aitavad nad sul
aru saada, mis sulle
kõige paremini sobib...

Ei. Nad lasevad sul küsimustikke
täita ja annavad siis nõu, millist
ametit valida.

Ja pärast seda? Kas
nad näitavad mulle
erinevaid ameteid?
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Kui sa ei tea, mida suureks saades teha
tahad, võivad teised aidata sul otsustada.

Kas oled Djidjo kohta midagi kuulnud?
Ta pole juba nädal aega koolis käinud.
Ma arvan, et
tal võidi kästa
kerjama minna.

Ma olen kuulnud,
et paljud romade
lapsed peavad
kerjama.

Kellelgi pole õigust teda selleks sundida.
Djidjo on ainult 10-aastane, ta ei pea
töötama ja kindlasti mitte kerjama.

Istuma tänaval ja küsima võõrastelt
inimestelt raha? See on ju kohutav!

Palun oma õel, kes töötab sotsiaalhoolekande
keskuses, Djidjo vanematega rääkida. Ta leiab
kindlasti lahenduse.

Sul on seda lihtne
öelda.
Sa oled täiskasvanu
ja otsustad ise, mida
teed.

Kas tead, et keegi ei tohi sundida sind töötama ega kerjama?
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Ema, tänaval istub üks
poiss ja mulle tundub,
et ta on haige.

Siis tuleb kutsuda arst
ja rääkida tema perele.

Mul kõht valutab kõvasti.
Kus sa elad?

Mul pole kodu!
Ma helistan
numbrile 112
ja kutsun abi.

Tal on pimesoolepõletik.
Väga hea, et te helistasite.
Päästsite tema elu.

Poisil oli operatsioon ja politsei
sai teada, et tal pole perekonda.
Ma sain teada, et poiss on
leidnud kasupere ja tal on nüüd
kodu olemas. Tänu taevale!

See laps on
ilmselt kodutu.
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Kas tead, et kui sul pole peret, on sul õigus abi saada?
Sind ei tohi jätta tänavale elama.

Me teeme pakke.

Mida sa teed?

Saadame need
oma perele
Poolasse.

Mille jaoks?

Ja kus nad
nüüd elavad?

Seal olid üleujutused ja jõgi
ujutas nende maja üle.
Ja kõik, mis sees oli –
mööbli, mänguasjad ...

Minu ema tegi
paki, milles on
mõned mu uued
riided ja kingad.
Linn andis neile ja kõigile teistele,
kes üleujutuses kannatada said,
elamispinna. Neil on aidatud osta
ka hädavajalikke asju.

POSTKONTOR

Mina tegin mõned
ilusad raamatukaaned.

Ja meie tahame neid ka natuke
aidata. Ma saadan neile mänguasju.

Kas tead, et igaühel on õigus eluasemele ja need,
kellel pole kusagil elada, võivad riigilt abi paluda?
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Tead, vanaisa, ma arvan,
et pean tööle hakkama.

Sest mul on
raha vaja.

Aga see pole õiglane!
Sa ei või töötada, kui pole
selleks piisavalt vana.

Miks sa seda
peaksid tegema?

Muidugi on see
õiglane. Täiskasvanud
töötavad, aga
lapsed mängivad
ja õpivad.

Aga ma tahan uut
jalgratast osta!

Siis läheb sellega liiga kaua.
Siis pead oma taskuraha
kokku hoidma.

Siis me võib-olla ei tee
sulle mõni aeg kingitusi,
vaid paneme raha selle
asemel sinu kassasse.

Kas tead, et sul pole õigust töötada, kuni oled laps?
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Koolis käisid täna
politseinikud.

Sest eile käis üks imelik
mees laste juures.
Ta tahtis, et ma istuksin tema
autosse ja läheksin temaga sõitma.

POLITSEI

Olge ettevaatlikud!
On tähtis kaitsta end igasuguse vägivaldse käitumise
eest ja rääkida sellest vanematele või politseile.

Olen aru saanud, et kellelgi pole
õigust mind puudutada, kui ma seda
ei luba, ega minu suhtes vägivalda
kasutada.

POLITSEI

Kas tead, et kui keegi sulle haiget teeb, isegi su oma perekonnas,
pole vaja seda häbeneda? Peaksid sellest rääkima.
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Ai! Mu käsivars valutab.

Kui isa ütles,
siis on tõsi.

Isa ütles, et paari päeva pärast ei valuta
enam. Aga mis siis, kui see pole tõsi?

See on süstist, mis sulle tehti.
Näita isale.

Aga ma ei lase
kunagi enam
ennast süstida.
Mitte kunagi!

Sind on vaja
vaktsineerida,
et sa haigeks ei jääks.

Kahjuks pole kõigil lastel
vaktsineerimisvõimalust nagu sinul.
Pea alati meeles, et enda eest
tuleb hoolitseda. Miski pole nii
tähtis kui hea tervis!

Kas kõik maailma
lapsed on
vaktsineeritud?

Kas tead, et riik on kohustatud sinu tervist kaitsma?
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Umbrohtu on juurde tulnud ja peame
rohima. Sulle ju meeldib aedvilju süüa?

Täna läheme pärast
tunde oma aeda vaatama.
Kas me peame minema?

Mulle meeldib lehtsalat, mille
maha külvasin. Sulle ju ka!
Sa paned seda võileiva vahele,
mille kooli kaasa võtad.

Aga ma ei
taha rohida...

Siis tassid sina
ämbritega vett.
Meie koolis pole kellelgi
teisel nii ilusat lehtsalatit
ja porgandeid.

Sest meie oleme parimad
aednikud!

Head isu teile! On väga
tähtis õppida sööma õiget
toitu.

Kas tead, et pead õppima, kuidas kogu elu tervena püsida?
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Juba tagasi? Täna on esmaspäev.
Sa käisid esmaspäeviti ikka
Patricku juures.

Kes neil nii käskis teha?
Nende vanemad otsustasid seda
kohtus, kuid Patrickult ja tema
vennalt küsiti ka, mida nad sellest
arvavad.

Tere, Adam! Me oleme
sellel nädalal ema juures.
Kas tuled meile külla?
Tule,
mängime Play
Stationiga.

Kõik on muutunud. Tema
vanemad lahutasid ja nüüd
on Patrick ja tema väike
vend ühel nädalal ema juures
ja teisel nädalal isa juures.

Nii tore, et te siin
olete! Muidugi tulen.

Kas teil on isa juures ka oma tuba?
Muidugi! Meil on oma
tuba, voodid ja lauad.

Adam, kas Patrick ja
tema vend käivad ühe
nädala ühes ja teise
nädala teises koolis?

Meil on nüüd kaks kodu.

Kas tead, et sinu perel on õigus kaitsele?
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Muidugi mitte! Nad
käivad ikka samas
koolis. Nende ema ja
isa elavad mõlemad
koolile lähedal.

Minu isa töötab laevatehases, ma
tahaksin näha, kuidas laevu ehitatakse.

Poiss, pane kiiver
pähe. Ennast tuleb
kaitsta!

See on minu poeg Adam! Need on minu
sõbrad: Hana on Slovakkiast ja Beni Albaaniast.

Kas lähme?

Isa, kas laeva on keeruline ehitada?
Jah, see on väga keeruline, kuid selles laevatehases töötavad
erinevate riikide parimad töölised. Neile meeldib nende töö ja
neile makstakse hästi.
Muidugi! Kui nad siin töötavad, siis
pole tähtis, kust nad pärit on, nad
Isa, kas see tähendab,
kõik on võrdsed.
et neid kõiki koheldakse
ühtemoodi?

Kas tead, et igal täiskasvanul on õigus töökohale, kus ta tunneb end
turvaliselt ja hästi kohelduna ning teenib piisavalt pere ülalpidamiseks?
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Ema, ma arvan, et ma ei
lähe suvelaagrisse.

Kas su isa on uue
töö leidnud?

Miks mitte?

Veel mitte.

Aga alles eile
olid sa mineku
üle nii rõõmus.
Miks sa ümber
mõtlesid?
Ja kuidas nad raha saavad?
Sa ju tead, et ta vanematel
pole tööd.

Ma ju tahan minna,
aga Robert ei lähe.

Robert läheb küll.
Ma rääkisin eile tema emaga.
Kui ta ise töötas, maksis ta iga kuu raha
ühte fondi ja saab sealt nüüd raha,
kuni leiab uue töö.

Kas tead, et kõigil, kes tööst ilma jäävad, on õigus kaitsele?
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Ta tahab minna, aga ta
perel pole laagri eest
tasumiseks piisavalt
raha.

Eile juhtus laevatehases õnnetus.
Hana kukkus ja murdis jalaluu.

Jah, ja ta peab haiglasse jääma.
Kas kauaks?

Kas nad panid
selle kipsi?
Tere Hana, kuidas
sa end tunned?

Ei, aga pärast seda peab
Ta saab abi sotsiaalkindlustusest.
ta kodus olema.
Siis ei saa ta
tööd teha.
Kuidas ta
hakkama saab?

See on vahva!
Tere Hana!
Milline ilus kips!

Kas tead, et inimesed, kellel on juhtunud õnnetus või kes on
haiged, saavad sotsiaalkindlustuselt abi?
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Vaata, mis ema
mulle ostis!
Kindlasti uue nuku...

Tuletõrjuja
kiivri? Tüdrukule?

Näed siis?
Ma tahan olla tuletõrjuja ja
minust saabki tuletõrjuja!

Naised võivad töötada
igasugustel ametikohtadel.
Näiteks sinu tädi vastutab
suure ehitusobjekti eest.
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Aga tüdrukud ei saa
ju tuletõrjujad olla!

Miks mitte? Ma
tahan tuletõrjes
töötada!

Sul pole õigus.
Ka tüdrukud võivad
tuletõrjujaks
õppida.

Naisi ei tohi tööl
diskrimineerida lihtsalt
sellepärast, et nad naised
on. Kahjuks teenivad nad
sageli meestest vähem,
isegi kui teevad sama tööd.

Kas tead, et naisi ei tohi diskrimineerida,
ehk neid ei tohi kohelda teisiti kui mehi?

Ma lähen koristan vannitoa ära.
Sina, kallis, mine ja heida pikali.
Aitäh sulle!

Sa pead palju
puhkama,
et beebi sünniks
hea tervisega.

Kas sul on hea
meel, et saad
endale varsti
väikse õe?

Ma annan talle
peaaegu kõik
oma mänguasjad.

Ära käi enam tööl! Sa ei
tohiks nii palju pingutada!

Ära muretse. Mu töö pole
praegu nii väsitav.

Ma pesen nõud.

Pärast seda lähen uuesti tööle.
Mul on hea meel. Ma olen ka rõõmus. Saan mõned
Kui beebi sünnib, kuud koos teiega veeta.
oled sa koos
meiega kodus.

Ema, sa lähed
emapuhkusele.

Ka isadel on õigus
töölt puhkust võtta,
kui beebi sünnib.

Kas tead, et seadus kaitseb naisi, kes ootavad last?
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Täna tuli meie
naaberkorteris
elav vanatädi
haiglast koju.

Ära muretse.
Sotsiaaltalitusest tullakse teda iga
päev vaatama. Nad teevad talle süüa
ja käivad poes.

Äkki saame meie ka teda aidata?

Ma nägin teda ratastoolis.
Kuidas ta hakkama saab?
Ta elab üksi.

Siis mine ja paku abi!

Näete siis! Meist
oli talle ikkagi palju
kasu!

Kas tead, et eakatel inimestel on õigus kaitsele?
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Me käime naabril iga
päev külas, loeme talle
raamatuid ja joome
temaga teed.

Ema! Mis see on?
See on Euroopa sotsiaalharta.
Sinu sõber rääkis sulle sellest.

Ma sain oma õiguste
kohta palju teada!
Ja väga tähtis on oma
õiguste vastu huvi tunda.

Muidugi! Ja peale selle võib
mul sellest iga päev kasu olla!
Vanemaks saades peaksid
selle läbi lugema.
Euroopa sotsiaalharta on nii
täiskasvanuid kui ka lapsi
puudutav õiguste kogum.
On tähtis oma õigusi teada.
Arvan, et peaksid selle
raamatu kindlasti läbi lugema!
Nägemiseni!
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