
OPIEKA ZDROWOTNA 

Pracownicy służby zdrowia mogą dyskryminować 
dzieci bez obywatelstwa odmawiając im prawa 
do świadczeń z opieki zdrowotnej z powodu 
braku dokumentów

Rodziny bez obywatelstwa mogą nie mieć 
możliwości lub obawiać się korzystania ze 
świadczeń opieki zdrowotnej z powodu ryzyka 
ponoszenia znacznych kosztów lub obawy przed 
wyjawieniem ich statusu i deportacją

Dzieci bez obywatelstwa mogą mieć dostęp 
jedynie do świadczeń z opieki zdrowotnej w 
stanach nagłych i zagrożenia życia

Dzieci bez obywatelstwa mogą mieć trudności w 
dostępie do opieki pediatrycznej i szczepień

Pracownicy służby zdrowia mogą być w 
obowiązku zgłaszania spotkanych dzieci bez 
obywatelstwa właściwym służbom

REJESTRACJA NARODZIN

Niektóre państwa mogą utrudniać rodzicom 
rejestrację narodzin, co prowadzi do ryzyka, że 
dzieci w przyszłości będą bez obywatelstwa

Wiele dzieci bez obywatelstwa może nie mieć 
możliwości uzyskania dokumentów tożsamości 
takich jak paszport czy dowód osobisty

OPIEKA SPOŁECZNA I MIESZKALNICTWO

Dzieci bez obywatelstwa mogą nie mieć dostępu do 
świadczeń z opieki społecznej

Dzieci bez obywatelstwa i ich rodziny mogą być 
zagrożone eksmisją

OCHRONA PRZED PROCEDEREM 
HANDLU LUDŹMI I INNYMI FORMAMI 
WYKORZYSTANIA

Trudniej jest chronić dzieci przed procederem 
handlu ludźmi i innymi formami wykorzystania 
jeśli są bez obywatelstwa i nie mają dokumentów 
tożsamości

Dzieci bez obywatelstwa, które nie mogą 
udowodnić w jakim są wieku lub ukończyć szkoły 
są bardziej podatne na wykorzystanie do pracy 
przymusowej, wczesnych małżeństw, czy też 
stania się o�arami handlu ludźmi 

NIEZALEŻNOŚĆ I SZANSE 
UZYSKANIA ŚRODKÓW DO ŻYCIA

Zbliżając się do dorosłości dzieci bez 
obywatelstwa mają przed sobą całe życie pełne 
ograniczeń w dostępie do zatrudnienia i w 
swobodzie podróżowania

Dorośli bez obywatelstwa mogą nie mieć 
możliwości zawarcia związku małżeńskiego i mogą 
przekazać brak obywatelstwa swoim dzieciom

EDUKACJA

Dzieci bez obywatelstwa mogą nie mieć dostępu 
do edukacji z powodu braku dokumentów

W niektórych przypadkach szkoły mogą nie 
dopuścić dzieci bez obywatelstwa do egzaminów 
lub odmówić im wydania świadectw ukończenia 
szkoły

Nawet jeśli istnieje dostęp do edukacji w szkołach 
podstawowych, dzieci bez obywatelstwa mogą 
nie mieć możliwości kontynuowania nauki na 
dalszym etapie, bądź wcześniej uczęszczać 
do przedszkoli

Co to znaczy nie mieć 
obywatelstwa?

TYSIĄCE DZIECI W EUROPIE DORASTA NIE POSIADAJĄC OBYWATELSTWA. 
OZNACZA TO, ŻE WIELU Z NICH ODMAWIA SIĘ PODSTAWOWYCH PRAW, 

KTÓRE CZĘSTO UWAŻAMY ZA PEWNIK

SZOKUJĄCA 
RZECZYWISTOŚĆ 

POKAZUJE, ŻE PONAD 
POŁOWA PAŃSTW 

EUROPEJSKICH NIE MA 
ADEKWATNYCH 

GWARANCJI 
PRAWNYCH, ABY 

UCHRONIĆ DZIECI 
PRZED BRAKIEM 
OBYWATELSTWA

!!

WZYWAMY WSZYSTKIE PAŃSTWA EUROPEJSKIE DO: DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przystąpienia do odpowiednich konwencji ONZ (Konwencji z 1954 oraz 1961 roku)

Zapewnienia dostępu do bezpłatnego i powszechnego systemu rejestracji narodzin

Wprowadzenia pełnych gwarancji pozwalających na identy�kowanie dzieci bez 
obywatelstwa na swoim terytorium i przyznawania obywatelstwa tym, które w innym 
przypadku stawałyby się apatrydami
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www.statelesskids.eu
www.pomocprawna.org

ZGODNIE Z 
KONWENCJĄ 

O PRAWACH DZIECKA 
WSZYSTKIE PAŃSTWA 

EUROPEJSKIE MAJĄ 
OBOWIĄZEK CHRONIĆ 

PRAWO DZIECI DO 
NABYCIA 

OBYWATELSTWA

Bezpaństwowość

Europie
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