Београд, 20. 11. 2014.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
СВЕТСКИ ДАН ДЕТЕТА и 25 година Конвенције о правима детета
Мрежа организација за децу Србије – МОДС на дан када се обележава Светски дана
детета и 25 година од усвајања Конвенције о правима детета Уједињених нација подсећа да је
држава доста урадила на унапређењу и стварању позитивног законског оквира за бољи живот
деце у Србији, али да и даље постоје велики проблеми и изазови.
Држава се обавезала да ће све учинити да деца у Србији буду безбедна, а ли нас, са
првим хладним данима, медији обавештавају о несрећним случајевима у којима су деца
изгорела у својим картонским кућама. Нажалост, показало се да ни школска дворишта нису
безбедна и да могу да буду опасна по живот деце.
У последње две деценије број деце у Србији се смањио за 580 000 и сада деца у
Србији чине 17,6 % становништва. Проценат деце која на време приме све препоручене
вакцине је 70,5 %. Нажалост, нису свој деци млађој од 5 година доступне играчке и књиге –
близу једне трећине деце одраста без њих. Још увек је изазов за државу да осигура одрастање
деце у кругу породице и у свом природном окружењу. И даље су ромска деца презаступљена
у систему формалне неге, док су деца са сметњама у развоју презаступљена у
институционалном смештају (од укупног броја деце на резиденцијалном смештају, 58.5% су
деца са сметњама у развоју, а од укупног броја деце у породичном смештају, само 9% су деца
са сметњама у развоју). Поред тога, дискриминација деце је и даље веома распрострањена, а
посебно према ромској деци и деци са инвалидитетом.
Охрабрује податак да се смањио број родитеља који се изјашњава да у одгајању деце
користе насилне методе; да сада више од половине родитеља (57%) у Србији не примењује
насилне методе у дисциплиновању деце и да можемо очекивати да ће се у Србији изричито
забранити телесно кажњавање деце.
Мрежа организација за децу Србије – МОДС позива Владу Републике Србије и
Народну скупштину да у години јубилеја Конвенције о правима детета посвете посебну
пажњу решавању бројних проблема и препрека које стоје на путу остваривања права све деце
– права да се без дискриминације правилно развијају и расту, играју се и образују и
достојанствено, безбедно, здраво и срећно живе.

Мрежа организација за децу Србије – МОДС формирана је у мају 2011. г одине и тренутно окупља преко 90
орг анизација цивилног друштва које се баве децом и заштитом њихових права.
Мисија Мреже орг анизација г рађанског друштва за децу је остваривање права, унапређење положаја и
побољшање квалитета живота деце у Србији. Мрежа се својим радом залаже за остваривање права све деце,
смањење сиромаштва деце, за доступно квалитетно формално и неформално образовање и културу, за доступну
квалитетну заштиту здравља и здраву животну средину, да сва деца расту безбедно и буду заштићена од
злостављања, занемаривања, искоришћавања и насиља, да се адекватније планира и транспарентније троши
буџет за децу, за стварање и развијање инклузивног друштва.

