Закључци и препоруке са округлог стола
ЗА РАТИ ФИКАЦИЈУ ОП3 КПД
10.06.2015. у Београду
На скупу одржаном у Београду 10. јуна 2015. у организацији Друштва за развoј деце и младих - Отворени
клуб и уз подршку Save the Children International и Заменице заштитника грађана за права детета, Мреже
организација за децу Србије, Панела младих Заштитника грађана, Омладинске мреже и Савета деце
МОДС-а донети су следећи закључци и препоруке:
Трећи опциони протокол о комуникацијским процедурама уз Конвенцију о правима детета (ОП3 КПД)
може унапредити заштиту права детета
Ратификацијом ОП3 КПД држава изнова потврђује да је деци гарантовано остваривање свих права и омогућује
им да случајеве кршења њихових права решавају на међународном нивоу, уколико остваривање тих права није
могуће решити на националном нивоу.
Република Србија је у досадашњем периоду предузела припремне кораке који иду у прилог убрзавању
процеса ратификације ОП3 КПД
 Протокол је усвојен од стране Генералне скупштине Уједињених нација дана 19. децембра 2011, а
Република Србија је међу првима подржала и потписала овај Протокол, (28. фебруара 2012. године,
када је отворен за потписивање у оквиру сесије Савета за људска права у Женеви).
 Република Србија је већ прихватила и ратификовала раније донете међународне комуникацијске
поступке и процедуре и уговорница је Конвенције о правима детета од 2001. године.
 Председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић је подржала иницијативу да се
ратификује ОП3 КПД.
 Поступак успостављен трећим Опционим протоколом је у складу са међународним
комуникацијским поступцима у којима је Република Србија већ странка.
 Ратификација ОП3 КПД ће омогућити деци или њиховим представницима, који тврде да су им
права повређена, а нису били у могућности да добију правни лек/задовољење за случајеве кршења
права пред домаћим судовима, да поднесу тужбу њиховом комитету међународних стручњака, УН
Комитету за права детета.
 Ратификацијом овог протокола Република Србија надопунила би мере које већ предузима на
поштовању и заштити права и дала свој допринос његовом брзом ступању на снагу тиме
потврђујући своју дугогодишњу посвећеност унапређењу и заштити права детета као и испуњавању
обавеза које је преузела потврђивањем Конвенције о правима детета.
Препоруке деце
 Деца препознају потребу за успостављањем механизма који ће омогућити директно обраћање
Комитету за права детета када дође до кршења њихових права.
 Потребно је радити на ширењу информација о постојању Конвенције о правима детета и ОП3 КПД,
посебно код деце и младих, али и међу родитељима и просветним радницима.
 Организације које раде са децом и младима су идентификоване као важан ресурс за едукацију о
правима детета и уживају велико поверење када дође до повреде права детета.
У Београду, 10.06.2015.
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