Congresul Mondial privind Justiția pentru Copii
15-20 Noiembrie 2021

Asigurarea accesului la justiție pentru toți copii: către un sistem de justiție pentru copii non-discriminatoriu și inclusiv
Scopul Congresului este de a aduce împreună copii și adulți, care sunt specializați în diferite arii ale justiției – inclusiv
decidenți politici, societatea civilă și apărători ai drepturilor copiilor și tinerilor – cu scopul de a atrage atenția asupra
provocărilor care afectează copii intrați în contact cu sistemele de justiție.

Obiectivele noastre
·Promovarea unei justiții prietenoase pentru copii;
·Stimularea decidenților politici, legiuitorilor, societății civile și apărătorilor
drepturilor copiilor și tinerilor de a promova drepturile copiilor;
·Atragerea și conectarea a diferiți actori și specialiști din domeniul justiției
pentru copii;

Grupul consultativ
pentru copii și tineri

NU Discriminării

Congresul este conceput
în colaborare cu un grup
de copii și tineri ambițioși,
care au cunoștințe și
experiență în domeniul
justiției pentru copii.
Aceștia provin din diferite
părți ale lumii.

Toți copiii și tinerii ar
trebui să aibă aceleași
drepturi în toate
sistemele de justiție,
indiferent de etnie,
credință religioasă,
statut socio-economic,
orientare sexuală, gen,
dizabilitate etc.

Care sunt temele?

TOȚI COPII CONTEAZĂ

Vor fi sesiuni despre rasismul
sistemic, discriminarea cauzată
de gen, de statutul de refugiat,
de dizabilități ș.a.m.d.,
criminalizarea
comportamentului online a
copiilor, sistemul de justiție în
pandemie sau vocea copiilor în
sistemele de justiție.

Congresul va reuni
reprezentanți din toate
părțile lumii pentru a
oferi diverse opinii
asupra problemelor care
afectează copiii și tinerii
în diferite sisteme de
justiție la nivel global.

Dorești să te
implici?

Cum să aplici:

Dacă cunoașteți problemele
dintr-o anumită regiune, puteți
susține o sesiune într-una din
zilele Congresului. Aplicați până
pe 25 septembrie 2021
accesând următorul link:
https://justicewithchildren.org/
online-2021/host-a-session/.

Accesează
https://justicewithchildren.or
g/online-2021/registrationonline-2021/ și urmărește
paginile noastre de Twitter,
Facebook și Instagram
pentru a fi la curent cu
următorii pași.

Sursa : Site-ul Justice with Children: https://justicewithchildren.org

