
KUNG PAANO MATUTUPAD NG MGA 
PAMAHALAAN ANG KANILANG MGA PANGAKO 

SACHILDREN IN STREET SITUATIONS

Mayroong suporta mula sa:



Salamat sa Bahay Tuluyan sa Manila, Philippines para sa pagsalin ng orihinal 
na dokumentong Ingles sa Filipino.



Halos lahat ng pamahalaan sa mundo ay 
gumawa ng mga pangako sa bawat bata 
sa kanilang bansa. 

Ang listahan ng mga pangakong ito ay 
tinatawag na United Nations Convention 
on the Rights of the Child.

Karapatan sa 
buhay, kaligtasan 

ng buhay, at 
pag-unlad 

Pantay 
na pagtrato 

Karapatang 
mapakinggan
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ang mga bata ay 
dapat na tratuhin 

nang pantay-pantay 
sino man sila o kung 

saan man sila 
nagmula.

Convention on the 
Rights of the Child

ang lahat ng bata ay 
dapat protektado 

mula sa mga bagay 
na maaari talagang 
makasakit sa kanila.

ang opinyon ng mga 
bata ay dapat na 

pakinggan.

Ang mga pangakong ito ay tinatawag 
ding mga karapatan ng mga bata, at 
kasama dito ang mga bagay tulad ng:



Ipinapaliwanag nitong General Comment 
on Children in Street Situations:

(1) kung paano dapat tulungan ng mga 
     pamahalaan ang mga batang nasa 
     lansangan na mismo; at
 (2) kung paano maiiwasang kailanganin 
     ng mga batang mapunta sa lansangan

Ang ibig sabihin ng children in street situations ay:

- Mga batang nakatira o nagtatrabaho sa lansangan 
  nang madalas, nang sila lang, o kasama ang ibang bata 
  o kamag-anak; at

- Mga batang ginugugol ang malaking bahagi ng kanilang 
  oras sa lansangan. Maaari silang nakatira o nagtatrabaho 
  sa lansangan sa loob lamang ng ilang oras ngunit ang 
  kanilang oras dito ay importante sa kanila.

Upang tulungan ang mga pamahalaang tuparin ang mga pangakong ito, 
isang grupo ng mga dalubhasang tinatawag na Committee on the Rights of 
the Child ang nagsusulat ng mga ulat upang ipaliwanag sa mga pamahalaan 
kung ano ang dapat nilang gawin para matupad ang kanilang mga pangako. 
Ang mga ulat na ito ay tinatawag na General Comments.

General Comment on 
Children in Street Situations

Committee on the Rights of the Child
UNITED NATIONS

Dahil hindi palaging natutupad ng mga pamahalaan ang kanilang 
mga pangako sa children in street situations, nagsulat ang mga 
dalubhasa ng General Comment on Children in Street Situations.
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Bago isulat itong General Comment, tinanong ng kumite ang mga bata 
sa lansangan mula sa iba’t ibang bahagi ng mundo kung ano ang 
kanilang maipapayo. Ito ay dahil dapat na kabilang ang mga bata 
kapag gumagawa ng mga plano at desisyon tungkol sa kanila.

Ayon sa mga children in street situations: 

Ang pamumuhay sa 
lansangan ay hindi 
nangangahulugan 

na hindi kami 
maaaring magka-

roon ng karapatan.

Nais kong makita kami 
ng mga taong hindi 

kailanman nakaranas 
manirahan sa lansa-
ngan bilang mga tao. Hindi namin nais 

ang tulong, 
kawanggawa, 
awa. Ang mga 

pamahalaan ay 
dapat maki-

pagtulungan sa 
komunidad upang 

bigyan kami ng 
mga karapatan.

Bigyan kami ng 
pagkakataon 

na baguhin ang 
aming kuwento.

Hindi dapat sabihin ng  
mga pamahalaan na 

hindi kami dapat nasa 
lansangan. Hindi nila 

kami dapat apihin kung 
nasa lansangan. Dapat 

kaming tanggapin.



Ang mga pamahalaan ang pangunahing pangkat na may pananagutan sa 
plano. Kailangan nilang tulungan ang iba upang matiyak na nangyayari 
talaga ang mga  aktibidad sa plano. Kabilang dito ang:

- mga magulang o mga nagmamalasakit sa Children in Street Situations;
- mga organisasyon na tumutulong sa Children in Street Situations; at
- mga negosyo.

Sinasama rin dapat ang mga pamahalaan ang Children in Street Situations 
bilang mga eksperto sa kani-kanilang buhay, kapag sinusulat, ginagamit, 
at pinapahusay nila ang plano.

Upang matiyak na matutupad nila ang kanilang mga pangako sa Children in 
Street Situations, ang mga pamahalaan ay dapat gumawa ng isang plano na:

Ang dapat gawin ng mga pamahalaan

Nagpapakita kung magkano ang gagastusin nila sa pagtulong sa 
Children in Street Situations.

Nagpapaliwanag kung ano ang kanilang gagawin upang matulungan ang 
Children in Street Situations. 

Sumusuri kung paano mas mapapabuti para sa Children in Street Situations 
ang kanilang mga batas*.

Nagpapakita kung paano poprotektahan ang Children in Street Situations mula 
sa mga bagay na talagang makakasakit sa kanila, at kung paanong madali 
at mabilis na makakakuha ng tulong ang mga bata kung kailanganin nila.

Naninigurado na ang Children in Street Situations ay makakagamit ng mga 
pangunahing serbisyo tulad ng mga ospital, mga paaralan, at mga abogado, 
kagaya ng karamihan.

Naninigurado na mayroong mga espesyal na serbisyo para sa Children in 
Street Situations kasama ang mga social worker na nakakaunawa sa 
buhay-lansangan sa kani-kanilang komunindad.

Ang mga *batas ay mga listahan ng mga patakaran na dapat sundin ng mga 
tao (kabilang ang gobyerno). Ang mga patakaran na ito ay karaniwang 

ginagawa ng pamahalaan. Tinitiyak ng mga hukuman at mga pulis na 
sinusunod ng lahat ang mga patakarang ito at pinaparusahan ang mga 

taong hindi sumusunod dito.
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Upang matiyak na tutuparin ng mga pamahalaan ang kanilang mga 
pangako sa Children in Street Situations, dapat na isaalang-alang 

sa plano ng pamahalaan ang tungkol sa:

Ang mga pamahalaan ay dapat:

- Alisin ang anumang mga batas at aksyon na iba (hindi pantay) 
  ang pagtrato sa Children in Street Situations dahil sa kung sino sila.

- Ipaliwanag sa iba't ibang uri ng mga tao ang mga buhay at ang mga karapatan ng 
  Children in Street Situations upang magkaroon sila ng mas positibong pananaw sa 
  Children in Street Situations at ng mas mahusay na pag-unawa sa kanilang buhay.

Pantay na pakikitungo

Kaligtasan ng buhay at pag-unlad

Pakikilahok at kalayaan
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Dapat na protektahan ng pamahalaan ang buhay 
at dignidad* ng Children in Street Situations.

Nangangahulugan ito na dapat nilang protektahan ang 
Children in Street Situations mula sa mga bagay na 
talagang makakasakit sa kanila.

Dapat, walang sinuman ang maaring magturing sa mga 
bata bilang kriminal para sa mga bagay na kailangan 
nilang gawin para mabuhay.

* Dignidad: kapag ang isang tao ay sineseryoso 
  at tinatrato nang mabuti. 

Dapat tiyakin ng mga pamahalaan na ang mga 
opinyon ng mga bata ay pinapakinggan. Para 
masigurado na ang children in street situations ay 
makakalahok at mapaparinig ang kanilang mga 
boses, dapat na magbahagi ng impormasyon ang 
mga pamahalaan at dapat na tulungan ng mga ito 
ang mga batang bumuo ng sarili nilang mga proyekto, 
mga pangkat, o mga organisasyon.

Kailangang magkaroon ang children in street situations ng ligtas na lugar kung saan sila maaaring 
magsama-sama bilang isang grupo, nang hindi kailangang itago sa publiko – nang sila ay 
makapahinga, makalaro, at makipagkaibigan o mag-ayos ng kanilang buhay.

Ang mga taong masama ang trato o nagpapaalis sa mga bata kung saan sila mapayapang nagsasa-
ma-sama ay dapat na parusahan.



Dapat tulungan ng mga pamahalaan ang mga batang panatilihin 
ang kanilang ugnayan sa pamilya o tulungan silang makipag-ug-
nayan sa kanilang pamilya kung gusto nila.

Ang mga bata ay hindi dapat hinihiwalay sa kanilang mga pamilya 
dahil lang namumuhay o nagtatrabaho ang mga ito sa lansangan.

Dapat turuan ng mga pamahalaan ang mga magulang at 
tagapag-alaga sa kung paano maging mabuting magulang at 
gawing mas madali para sa mga pamilya ang pagkakaroon ng 
maayos na pabahay at trabaho.

Ang mga pamahalaan ay may tungkulin na alagaan ang Children in Street Situations na hindi nakatira 
kasama ang kanilang pamilya, halimbawa, sa pamamagitan ng ‘street workers’* at sa pamamagitan ng 
pagbibigay ng kanlungan at social spaces. Hindi dapat pilitin ng pamahalaan ang mga batang isuko ang 
kanilang mga kaibigan at buhay sa lansangan at pilitin silang manirahan sa ibang lugar.

Ang mga bata ang dapat magpasya (kasama ang mga matatanda) kung saan sila nakatira, kung anong 
uri ng tulong ang kanilang kailangan, at kung paano nila binibisita ang kanilang pamilya.

* Street workers ay mga nakatatandang nagsanay upang tulungan ang Children in Street Situations 
   na mapakinabangan nang husto ang kanilang buhay.

Dapat gumastos ang mga pamahalaan nang hanggang sa kaya nito 
upang matiyak na ang Children in Street Situations ay may pabahay,* 
damit, pagkain, pangangalagang medikal at edukasyon para sa kanilang 
pag-unlad. Dapat itong ibigay sa pamamagitan ng mga magulang o 
tagapag-alaga o direkta sa mga bata. 

* Ang pabahay at mga tirahan ay dapat:

• Hindi kukunin (mula sa kanila) maliban na lang kung may ibibigay 
   na kapalit na bahay o tirahan

• May mga pangunahing pangangailangan tulad ng ligtas na inuming tubig, enerhiya para sa  
   pagluluto, lugar para pagtaguan ng pagkain, at lugar para sa pagligo
• May ilaw at maaliwalas

• Nagsisilbing proteksyon mula sa panahon at mga sakit 

• Hindi masyadong mahal

Dapat tiyakin ng mga pamahalaan na ang Children in Street Situations 
ay makakakunsulta sa isang doktor o isang nars kapag sila ay may sakit.

Ang pangangalagang pangkalusugan ay dapat libre at madaling 
makuha (nang hindi kailangang naroroon ang mga magulang).

Ang mga pamahalaan ay dapat makahanap ng mga espesyal na paraan upang pangalagaan ang mga 
batang may kapansanan, at tiyakin na ang mga batang ito ay madaling makakagamit ng mga serbisyo.

Kalusugan at kapansanan

Mga ugnayan sa pamilya

Mga pangunahing pangangailangan sa buhay
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Dapat tiyakin ng mga pamahalaan na maaaring makapasok 
ang Children in Street Situations sa maayos na paaralan nang 
libre. Ang mga batang wala sa paaralan ay dapat pa ring 
matutong magbasa, magsulat, gumamit ng matematika, at 
matutong pakinabangan nang husto ang kanilang buhay.

Edukasyon

Dapat din silang tulungan ng mga pamahalaan na muling makabalik sa paaralan. Bilang karagdagan 
sa edukasyon, ang children in street situations ay dapat makapagpahinga at makalaro sa mga parke 
at palaruan, tulad ng lahat ng bata.
 
Dapat silang tulungan ng mga pamahalaan na maging malikhain at tulungan silang magsanay sa sports.

Proteksyon ng bata

Dapat protektahan ng mga pamahalaan ang lahat ng bata mula sa lahat ng uri 
ng karahasan. Kasama dito ang:

• Pisikal na karahasan (tulad ng pambubugbog bilang parusa)
• Emosyonal na karahasan (tulad ng pagpapabaya at pang-aapi) at
• Sekswal na karahasan (tulad ng pagpilit na makipagtalik).

Ang karahasan sa bahay ay maaring magtulak sa mga bata na umalis sa kanilang 
tahanan at pumunta sa lansangan.

Kapag ang mga bata ay nasa lansangan, mas malamang na sila ay makaranas ng karahasan.

Minsan, iba-iba ang karanasan sa karahasan ng iba’t ibang Children in Street Situations 
at dapat silang pakinggan lahat.

Dapat na protektahan ng mga pamahalaan ang mga bata mula sa sapilitang 
pagtatrabaho sa pamamagitan ng pagtulong sa kanilang manatili sa paaralan 
o muling bumalik sa paaralan, at sa pagtulong sa mga bata at mga pamilya 
na magkaroon ng pabahay, pagkain, mga damit, at iba pang pangunahing 
pangangailangan.

Child labor

Ang mga batang kailangang magtrabaho (tulad ng pagbebenta ng mga 
bagay sa lansangan) ay hindi dapat parusahan dahil dito.

Dapat tiyakin ng gobyerno na pinoprotektahan ng mga pulis ang mga bata, 
at hindi pinaparusahan dahil sa kanilang pagiging nasa lansangan.

Kapag tinatrato ng mga pulis ang Children in Street Situations nang masama (sa pamamagitan 
ng pagnakaw ng pera at mga ari-arian ng mga bata, pag-aresto sa mga bata nang walang 
malinaw na dahilan, o sapilitang pagpapa-alis sa mga bata sa lansangan), ito ay dapat 
na ilegal* at ang mga pulis ay dapat na parusahan.

* ilegal: isang aksyon na ipinagbabawal ng batas.

Magagawa na ngayon ng pamahalaang magamit ang General Comment para 
isipin kung paano nila matutupad ang kanilang mga pangako sa Children in Street Situations.

Katarungan para sa mga bata



Mga tala
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