skydda
Artem har bott på gatan i två år
att leva på gatan är inte mycket bättre än att bli slagen
hemma. Här finns många faror och barnen råkar ofta
illa ut. Barn som bor på gatan sover under broar, i trappuppgångar eller i övergivna garage. De får ingen vård om
de blir skadade och nästan ingen av dem går i skolan.
Risken är stor att de börjar ta droger och att de tvingas
begå brott eller sälja sex för att få pengar till mat.

På gatorna i Odessa, en stad i Ukraina, lever nästan
4 000 barn. Vissa av barnen har hamnat där för att de
inte har någon annanstans att bo, andra för att de inte
orkar stanna kvar hemma på grund av att deras föräldrar slår dem eller missbrukar alkohol. Det är bland
annat fattigdomen i Ukraina som har gjort att många
föräldrar inte längre kan ta hand om sina barn. Men

Att känna sig trygg är
en mänsklig rättighet
Du har säkert varit rädd
någon gång, kanske när du
var ute ensam i mörkret.
Men händer det ofta borde
du berätta det för någon
vuxen.
Barnkonventionen säger
att du har rätt att känna dig
trygg. Därför ska vuxna
hjälpa dig om du har en
orosklump i magen!

En av dem som ofta är på centret är 14-åriga Artem,
som kom hit för tre månader sen. För två år sedan
slängde hans mamma ut honom och fram tills nu har
Artem varit en av dem som levt ett farligt liv på gatan.
Sen Artem kom till centret slipper han lägga all sin tid
på att skaffa mat och pengar. Istället kan han fokusera
på skolan i lugn och ro. Det är bra, för med en ordentlig
utbildning har han större chans att få ett arbete när
han blir stor.

UNICEF kämpar för varenda unge!
Över hela världen tar UNICEF hand om
barn i farliga miljöer. Förutom att skapa
platser där barn kan vara trygga, hjälper
UNICEF dem att komma tillbaka till skolan
och hitta en ny familj om de förlorat sina UNICEF skyddar barn
i katastrofer och krig
föräldrar.

Trygga barnvänliga platser
Efter jordbävningen i Haiti förlorade många barn sina föräldrar
och sitt hem på samma gång. I sådana katastrofer är det extra
viktigt att skydda barnen. På särskilda trygga platser kan
barnen gå i skolan, leka med sina vänner och slippa tänka på
allt det hemska för en stund. Här finns också vuxna som kan
hjälpa barnen att leta efter sina föräldrar.
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Artem kom till barncentret för tre månader sedan
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För att hjälpa gatubarnen i Odessa samarbetar UNICEF
med en ukrainsk organisation som heter A Way Home.
Tillsammans har de öppnat ett center dit barnen kan
söka sig för att få skydd. Här kan de spela tv-spel, äta
god mat och träffa sina kompisar. Till centret kan barnen
komma tills den dag de fyller 20 år.

FRÅGOR OM TRYGGHET
1. Vad tror du är orsaken till att Artem har bott på gatan?

2. Vem ska du ta kontakt med på din skola om du behöver prata med någon vuxen?

3. Vad gör UNICEF för att skydda barn?

Övning
I barnkonventionen finns många rättigheter som ska gälla alla under 18 år. En rättighet
är att få känna sig trygg men det gör inte barnen som bor på gatan i Odessa. Det finns
fler saker som gatubarn har rätt till men inte får. Titta på affischen över barnkonventionen
och försök komma på vad.

