Скорочена версія для підлітків

У вересні 2019 року організація Save the Children опитала дівчат та хлопців про їхнє життя на
сході України. Ми розмовляли з дітьми від трьох років і старше,включно з такими підлітками, як
ви. Ми також розмовляли з дорослими, включаючно з вихователями, вчителями, соціальними
працівниками, представниками місцевої влади та людьми, які працюють в гуманітарних
організаціях.
Ми прагнули з'ясувати кілька речей:
• Як конфлікт вплинув на життя дівчат
та хлопців на сході України
• Чи дотримуються права дітей
• І як відрізняється життя хлопців
та дівчат різного віку.

Права – те, що повинно бути в кожної
дитини, та те, чим вона може скористатись.
Ці права перелічені в Конвенції ООН про
права дитини, яка була складена 30 років
тому. Вони стосуються всіх дітей до 18 років
у будь-якому куточку світу. Кожна дитина:
дівчата та хлопці всіх національностей,
релігій, соціального походження та
здібностей, має ці права. Практично кожна
країна, включно з Україною, погодилася
дотримувати ці права. Всі права пов'язані
між собою, і всі однаково важливі. Ви
отримуєте ці права при народженні, і ніхто
не може їх відібрати. Багато дорослих
відповідають за захист ваших прав і роблять
все у ваших інтересах. Зростаючи, ви стаєте
більш відповідальними за свій вибір та
реалізацію своїх прав.

У цей звіт ми включили деякі права дітей
(викладені під заголовком «стаття»).

Понад п'ять років тому на сході України почалися воєнні дії. Діти розповіли,
як цей конфлікт змінив життя хлопців та дівчат та їхні можливості
користуватись своїми правами.

СТАТТЯ 6:
Кожна дитина має
невід'ємне право на
життя

СТАТТЯ 38:
Уряди вживають всіх
можливих заходів для забезпечення того, щоб
особи, які не досягли 15-річного віку, не брали
безпосередньої участі у воєнних діях, та
утримуються від призову їх на службу до
збройних сил. Уряди зобов'язані вживати всіх
можливих заходів з метою забезпечення
захисту дітей, яких торкається збройний
конфлікт, та догляду за ними.

СТАТТЯ 28:
Кожна дитина має
невід'ємне право
на освіту. Шкільна дисципліна забезпечується
методами, що ґрунтуються на повазі до гідності
дитини та її прав.

СТАТТЯ 19:
Уряди вживають всіх необхідних
заходів з метою захисту дітей від
усіх форм насильства,
зловживань, відсутності
піклування чи недбалого
поводження
з боку батьків чи будь-якої іншої
особи, яка турбується про них.

Конфлікт наражає дітей на небезпеку. Деякі види небезпеки
(наприклад, обстріли) однаково впливають на хлопців та дівчат. Однак
існують певні види небезпеки, які хлопці та дівчата переживають порізному. Хлопці набагато частіше отримують травми від мін та інших
вибухонебезпечних предметів, наприклад, гранат. І дівчата, і хлопці
заявили, що іноді військові стають проблемою для них та їхніх сімей.
Деякі хлопці бояться фізичного насильства з боку солдат. Деякі дівчатапідлітки повідомили, що солдати їх переслідують і торкаються,
небажаним чином.
Конфлікт дуже впливає на те, як хлопці та дівчата почуваються. Деяких
дітей тепер сильно лякають гучні звуки. А деякі почали бачити нічні
кошмари або мають проблеми з мовленням. У деяких дітей
розвинулося почуття тривожності (почуття страху чи паніки, які не
проходять) або депресія (коли ти весь час дуже сумуєш).

Підлітки розказали нам, що вони не почуваються безпечно та
комфортно в школі. Іноді це пов'язано з небезпеками, наприклад,
обстрілами або перебуванням солдат поблизу шкіл. Проте, і дівчата, і
хлопці також повідомили, що іноді їм не комфортно в школі через булінг
з боку інших дітей або неповагу з боку вчителів. Нам також повідомили,
що дітям з інвалідністю особливо важко продовжувати ходити до
школи. У дітей, які проживають у районах, що не контролюються
урядом, виникають суттєві проблеми із визнанням їх свідоцтв про освіту.

Дехто розповідає, що з початку конфлікту почастішали випадки
насильства в сім'ях. Іноді це насильство між батьками, наприклад,
тато б'є маму. В інших випадках – це насильство над дітьми з боку
батьків, наприклад, батьки б'ють або дають ляпаси своїм дітям. Нам
також повідомили, що іноді чоловіки та хлопці поводяться з
дівчатами неналежним чином, торкаючись їх без згоди, або тиснуть
на них для сексу.

СТАТТЯ 24:
Кожна дитина має право
на користування найбільш
досконалими послугами
системи охорони здоров'я.
Уряди повинні забезпечити надання
якісної медичної допомоги, чистої
питної води, поживного продовольства
та чисте навколишнє середовище, та
забезпечити інформацією щодо
здоров'я та добробуту для збереження
здоров'я дітей.

Конфлікт негативно вплинув на здоров'я дітей. Лікарі повідомляють
про ріст рівня таких захворювань, як діарея, гостра респіраторна
вірусна інфекція та кашель. Пошкодження систем водопостачання та
недостатня кількість їжі погіршує здоров'я людей. Підлітки
розповіли, що, на їх думку, якість та своєчасність надання медичної
допомоги з початку конфлікту погіршилися. Також стало важче
отримати спеціалізовану медичну допомогу.

СТАТТЯ 31:
Кожна дитина має право на відпочинок
і дозвілля та вільно брати участь у
культурному житті та займатися
мистецтвом.

СТАТТЯ 17:
Кожна дитина має право на доступ до
надійної інформації із різних джерел, а
уряди повинні сприяти ЗМІ у
поширенні інформації, зрозумілої для
дитини.

СТАТТЯ 12:
Кожна дитина має право
висловлювати свої погляди, почуття та
бажання з усіх питань, що торкаються
дитини, причому поглядам дитини
приділяється належна увага.

•

•

Конфлікт обмежує можливості для ігор та дозвілля дітей. Багато ігрових
площадок для дітей, включно із дитячими майданчиками та лісами, були
пошкоджені під час конфлікту або стали небезпечні через
вибухонебезпечні предмети. Багато гуртків, в які раніше ходили діти,
закрилися. Стало важче добиратись до міста, щоб, наприклад, сходити в
кіно. Оскільки робити нічого, деякі діти грають у небезпечних місцях,
особливо хлопці. Очікується, що дівчата будуть сидіти вдома. Діти,
особливо підлітки, проводять багато часу перед телевізором або в
смартфонах та комп'ютерах. Хлопці розказали, що їм подобається грати в
комп'ютерні ігри; дівчата сказали, що вони сидять у соціальних мережах
або спілкуються з друзями по телефону.

Підлітки розказали, що в них є доступ до великої кількості інформації,
але їм здається, що вони не можуть їй довіряти. Підлітки
розповідають, що іноді люди випадково надавали неправдиву
інформацію, але іноді таке робилося навмисно, щоб розпалити
конфлікт. Підлітки розповідали також про те, що вони роблять, щоб
спробувати знайти правдиву інформацію – включно із переглядом
багатьох різних джерел інформації та їх порівнянням.

Підлітки розповіли, що дорослі не слухають їх і не цікавляться їхніми
проблемами. Нам повідомили, що в Україні поширене ставлення, що
думка дітей не важлива, що дорослі знають все краще за дітей. Це
призводить до розчарування підлітків, оскільки вони розуміють
цінність власних думок та ідей, якими прагнуть поділитися. Хлопці та
дівчата, які брали участь у цьому оцінюванні, сказали, що вони
задоволені своєю участю, а також тим, що їх з повагою вислухали
дорослі.

Нам повідомили, що від дівчат очікують поведінку
майбутніх домогосподарок та матерів і допомогу в
домашніх справах. Також від дівчат очікують
піклування про зовнішній вигляд, щоб бути
привабливими для хлопців та чоловіків.
Нам повідомили, що від хлопців очікують проявів
сильного, незалежного характеру та захисту інших
людей. Хлопчики частіше грали у військові ігри. Нам
розповіли, що хлопцям може бути важко ділитися з
оточенням власними емоціями та почуттями, і це може
ускладнити отримання допомоги хлопцями.

Але в сім'ї всі мають долучатися до виконання домашніх
справ, чи не так? Особистість і те, як ми ставимося до інших,
має бути важливішим за те, як ми виглядаємо, чи не так? Всі
повинні мати можливість показати свої почуття і попросити
допомоги, коли їм це потрібно, чи не так?

•

Багато дітей розповіли нам, що вони почуваються
щасливими та в безпеці, коли проводять час із
сім'ями.

•

Діти також розповіли нам про те, як вони допомагають
своїм друзям.

•

Нам повідомили, що деякі підлітки та молодь почали
долучатись до добрих та сміливих справ, наприклад, до
донорства крові та волонтерства у громадах, які сильно
постраждали від конфлікту
Незважаючи на те, що життя дітей важке, в них є надія
на майбутнє, коли вони зможуть рости в безпеці,
щасливими, освіченими, здоровими та вирішувати, ким
вони хочуть бути, коли виростуть.

•

Під час оцінювання молодші діти та підлітки поділилися своїми ідеями про
те, як можливо покращити життя дітей. Ось деякі з цих ідей:

Дорослі мають вислуховувати дітей і
цінувати їхню думку.

Гуманітарні організації мають продовжувати
працювати для забезпечення дітей
безпечними місцями для гри, покращувати
школи та проводити розмінування.

Дорослі мають працювати разом з дітьми
для вирішення проблем.
Дорослі мають зробити закінчення конфлікту
своїм пріоритетним завданням. Вони також
мають голосувати за людей, які допоможуть
вирішити проблеми, які виникають у дітей.
Батьки мають проводити час зі своїми дітьми
та допомагати їм, якщо в них виникають
проблеми, наприклад, булінг у школі
Вчителі мають ставитися до дітей з повагою,
а не принижувати їх. Вчителі також мають
проводити позакласні заходи та допомагати
дітям створювати клуби за інтересами у
школі.
Офіційні органи мають звертати увагу на
ситуацію у віддалених громадах та
допомагати вирішувати відповідні проблеми.
Наприклад, вони мають відремонтувати
дороги та переконатися у наявності вуличних
ліхтарів, які допоможуть зробити дороги
безпечнішими.

Гуманітарні організації мають впливати на
органи місцевої та державної влади для
покращення життя дітей.
Гуманітарні організації мають вислуховувати
ідеї та думки дітей і заохочувати інших людей
звертати увагу на ідеї дітей. Вони мають
боротися зі стереотипами, що голос дитини
не має значення.
Діти мають поводитися так, щоб захистити
себе та інших дітей – діти не повинні грати в
небезпечних місцях, вони повинні бути
достатньо хоробрими, щоб сказати «ні» тому,
що може їм зашкодити.
Діти мають піклуватись про інших дітей.
Якщо їх ображають або намагаються
заподіяти шкоду, діти мають розповісти про
це дорослому, якому вони довіряють, або
зателефонувати за номером служби
екстреної допомоги.
·Діти мають бути добрими до інших, а не
знущатися над ними.
Діти не повинні боятися висловлювати свою
думку. Діти мають пам'ятати, що їхня думка
також важлива, і що вони можуть
співпрацювати з іншими дітьми та
дорослими для вирішення проблем.

Офіційні органи та гуманітарні організації
мають сприяти покращенню поведінки
військових щодо дітей та їхніх сімей.

Це лише кілька чудових ідей. Оскільки ми вважаємо, що ідеї дітей були дійсно чудовими, Save the Children
поділилася цими ідеями, а також деякими власними, з впливовими людьми та організаціями.
Наприклад, ми поділилися результатами оцінювання та ідеями дівчат та хлопців, з якими ми
спілкувалися, з організаціями, що займаються захистом дітей від фізичного насильства. Завдяки цьому
оцінюванню, деякі з цих організацій погодилися спільно працювати над покращенням безпеки та
захисту дітей. Ми також плануємо включити висновки в документ під назвою «Огляд гуманітарних
потреб». Це документ, в якому викладені проблеми дітей та дорослих на сході України та
пропонуються рекомендації щодо дій для покращення їхнього життя. Завдяки участі в оцінюванні
таких підлітків, як ви, важливі документи та рішення тепер містять більше інформації про потреби,
ідеї та сподівання дітей. Дякуємо!
Save the Children має бути безпечною для дітей. Якщо ви хочете повідомити про проблему або надіслати нам відгук, зв'яжіться з нами:

https://www.facebook.com/savethechildrenresponseinukraine
ukrainianresponse@savethechildren.org
063-664-77-03
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