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dzisiaj, kiedy tak bardzo zaleŻy nam na dobrym imieniu Polski oraz promowaniu

naszych osiągnięć na arenie międzynaľodowej, odnoszę wľażenie, ze utraciliśmy kolejną

SZanSę na ugruntowanie i ponowne podkĺeślenie w świadomości środowiska

międzynarodowego, że Polska jest ojczyzną Pľaw Dziecka i w pełni zasługuje na noszenie

tego dumnego miana.

To pľzecieŻ Janusz Koľczak był prekuľsorem idei ochľony pľaw najmłodszych i pierwszym

nieťormalnym rzecznikiem praw dziecka' to polska inicjatywa doprowadziła do powstania i

uchwalenia Konwencji oNZ o prawach dziecka. Równiez z naszej inicjatywy, 50 lat temu,

ustanowiono międzynaľodowe odznaczeníe nadawane dorosłym wyłącznie na wniosek dzieci

- ordeľ Uśmiechu.

W dniach l3 - 16 wrzeŚnia br. w Waľszawię odbył się III Międzynarodowy Kongres

Pľaw Dziecka i VIII Międzynarodowa Konferencja Korczakowska. Ponad pół tysiąca

uczestników z Polski i stu dwudziestu gości zagranicznych dyskutowało o ważnych

problemach dotyczących ochrony praw dziecka. osiemdziesięciu wybitnych pľelegentów -
naukowców, praktyków i działaczy społecznych z l<ĺaju i całego świata' pľzedstawiało

najistotniej sze wzwania dotyczące pełnej rea|izacji i ochľony pľaw dziecka. Podczas

Kongresu nie mogło zabraknąć, takze najmłodszych obywateli' ktőrzy prezentowali ważne dla

nich postulaty, m.in. w zakresie partycypacji dzieci i młodzieŻy w zyciu publicznym.

Na Kongres przybyła Pani Marta Santos Pais - Specjalny Przedstawiciel Sekretarza

Generalnego oNZ ds. pľzemocy wobec dzieci, któľa po raz kolejny zaapelowała o tworzenie

Narodowych Strategii na rzecz walki z przemocą wobec dzięci. Niewątpliwie jest ona

największym światowym autorýetem w dziedzinie przeciwdziałania pľZemocy wobec dzieci,

za co otrzymała tytuł doktoľa honoľis causa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

27 lat Konwencji
o Pĺalvach Dzieckavaa'



Gľzegorzewskiej w Warszawie, uczelni z wielkimi tľadycjami, w któľej wykładał m.in.

Janusz Korczak. Nie zabrakło teŻ polskich parlamentaľzystów i członków Parlamentu

Europejskiego oÍaz Rzeczników Praw Dziecka ze świata.

III Międzynaľodowy Kongres Praw Dziecka był niewątpliwie największym w Polsce

społeczno-edukacyjnym wydaľzeniem, które stworzyło światową platťormę pľezentacji

różnoľodnych dyscyplin i peľspektyw.

W kraju, który na świecie nazywany jest ojczyzną Praw Dzięcka, pytany przez

uczestników _takŻe najmłodszych - o brak reprezentacji polskiego rządu na Kongresie. nie

potľaťrłem tego wyjaśniĆ,. Z zaŻenowaniem i smutkiem słuchałem opinii, Źe obecna władza

nie chce się wsłuchać w głos młodych i dowiedzieć o najistotniejszych kwestiach związanych

z ochľoną pľaw człowieka - dziecka. UwaŻam fakt nieobecności pľzedstawicieli rządu za

straconą SZanSę.

Wydaje się, że obecność ministrów byłaby poczýana nie tylko jako wyraz tľoski

rządu polskiego o dzieci, ale równiez potwierdziłaby, że idee ochľony praw dziecka oraz

pielęgnowanie polskich tľadycji i wybitnych osiągnięć w dziedzinie ochľony pľaw człowieka,

są dla nas niezwykle ważne.

Również w codziennej działalności, kierując do właściwych ľesortów wystąpienia

sygnalizujące potrzebę podjęcia działannarzecz najmłodszych, nierzadko napotykamnazbyt

powierzchowne traktowanie poruszanych problemów' do których powinniśmy podchodziĆ, z

wyjątkową atencją i zľozumieniem. Nader często kieľowane przez Rzecznika Praw Dziecka

apele i pľośby o podjęcie konstľuktywnych działan są nienależycie ľozpoZnawane, nierzadko

pozostają bez odpowiedzi, a przecież dobro dziecka i jego rodziny powinno być dla nas

wszystkich najwy Ższą waľtoŚcią.

JakoRzęcznik Praw Dziecka ufam' Że idee ochrony praw dziecka mają u Pani Premier

waŻne, naleŹne im miejsce i znajdą również zrozumienie u podległych Pani ministrów.

Wieľzę, Że dzięki wspólnym wysiłkom Polska będzie nadal postľzegana na aľenie

międzynaľodowej jako ojczyzna Praw Dziecka, najlepszy przykład dbałości i troski o

najmłodszych oraz gwaľant ich praw.
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