
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Децата без државјанство се подложни на 
дискриминација од медицинските лица ако им 
оневозможат пристап до здравствена заштита само 
поради недостаток на документи. 

Семејствата без државјанство нема да сакаат или нема 
да можат да побараат здравствена заштита, поради 
високите трошоци или стравот дека ќе бидат 
пријавени на полицијата, а потоа депортирани.

На децата без државјанство може да им биде дозволен 
пристап само до итна медицинска помош.

Децата без државјанство имаат потешкотии во 
пристапот до педијатри и потребните вакцини. 

Властите можат да им наложат на медицинските лица 
да ги пријавуваат децата кои се без државјанство.

УПИС ВО МАТИЧНАТА КНИГА 
НА РОДЕНИТЕ

Во некои земји родителите не можат да го запишат 
раѓањето на своите деца, што ги става децата во ризик да 
немаат државјанство.

Многу деца кои немаат државјанство не можат да добијат 
документи за лична индентификација, како пасош или 
лична карта. 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И СМЕСТУВАЊЕ 

На децата кои немаат државјанство им е ограничен 
пристапот до социјална заштита и други социјални услуги.

Децата без државјанство и нивните семејства се во ризик од 
присилно иселување. 

ЗАШТИТА ОД ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ 
И ЗЛОУПОТРЕБА

Потешко е да се заштитат децата од трговија со луѓе 
и други облици на злоупотреба ако тие се без 
државјанство и немаат документи за идентификација.

Децата без државјанство кои не можат да ја докажат 
својата возраст или да го завршат своето образование 
се најчесто подложни на детска работа, трговија со 
луѓе, експлоатација и стапување во брак на рана возраст.

НЕЗАВИСНОСТ И МОЖНОСТИ 
ЗА ЖИВОТ 

Како што стануваат полнолетни, децата без 
државјанство се соочуваат со ограничени можности 
за вработување и патување.

Возрасните лица кои немаат државјанство најчесто 
не можат да стапат во брак и нивните деца исто така 
немаат државјанство.

ОБРАЗОВАНИЕ

На децата без државјанство може да им биде 
ограничен пристапот до образование поради 
недостатокот на лични документи.

Понекогаш училиштата не им дозволуваат на децата 
без државјанство да ги полагаат потребните испити 
или одбиваат да им издадат свидетелства и потврди 
за завршено образование.

Дури и кога пристапот до основно образование им е 
овозможен, образованието на предучилишна возраст 
и високото образование се често помалку достапни за 
децата кои немаат државјанство. 

Што значи да бидеш 
без државјанство?

ИЛЈАДНИЦИ ДЕЦА ВО ЕВРОПА РАСТАТ БЕЗ ДРЖАВЈАНСТВО. 
ОВА ЗНАЧИ ДЕКА НА МНОГУ ОД НИВ ИМ СЕ ПРЕКРШЕНИ ВАЖНИ ДЕТСКИ ПРАВА КОИ 

ЧЕСТОПАТИ НЕ ГИ ЗЕМАМЕ ПРЕДВИД

ЗАГРИЖУВАЧКАТА 
РЕАЛНОСТ Е ДЕКА 

ПОВЕЌЕ ОД ПОЛОВИНА 
ОД ДРЖАВИТЕ ВО ЕВРОПА 

НЕМААТ СООДВЕТНИ 
ПРАВНИ МЕРКИ ЗА 
СПРЕЧУВАЊЕ НА 

БЕЗДРЖАВЈАНСТВОТО 
КАЈ ДЕЦАТА.

!!

ГИ ПОВИКУВАМЕ СИТЕ ЕВРОПСКИ ДРЖАВИ ДА: ОТКРИЈТЕ ПОВЕЌЕ НА:

Пристапат кон соодветните Конвенции на Обединетите нации за бездржавјанство 
(Конвенцијата од 1954 година и 1961 година)

Да обезбедат пристап до бесплатен и сеопфатен упис на раѓања во матичната книга 
на родените

Да воведат заштитни мерки со кои ќе ги идентификуваат и ќе им доделат државјанство 
на деца родени на територијата кои инаку би останале без државјанство
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www.statelesskids.eu
www.myla.org.mk

СОГЛАСНО КОНВЕНЦИЈАТА 
ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО НА 

ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ, 
СИТЕ ЕВРОПСКИ ДРЖАВИ 

ИМААТ ОБВРСКА ДА ГО 
ЗАШТИТАТ ПРАВОТО НА 

СИТЕ ДЕЦА ДА СЕ СТЕКНАТ 
СО ДРЖАВЈАНСТВО. 

Бездржавјанството
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