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w nawiązaniu

do

Szonego Exposé Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej

Polskiej, w którym wskazał Pan, Że (.'.) nie ma zgody polskiego rzqdu na przemoc, nie ma
przyzwolenią na przemoc (..'). Pozostawienie dzieci na pastwę przemocy to zbľodnia (...),
cieszę się' ze dostrzega Pan koniecznośćuzupełnienia funkcjonujących już mechanizmőw
przeciwdziaŁaniaprzemocy' w szczegő|ności w zakresie ochĺony dobra najmłodszych.
Zachęcony tym, Że dbałośćo spľawy dzieci będzie istotnym elementem polityki Pana
rządll, a wysiłki na tzecz zapewnienia bezpieczeństwa i pełnego ľespektowania praw dziecka

uzyskają najvĺyŻszy priorytet państwa, Zwtacam się do Pana Pľemieraz prośbąo opľacowanie

przez rząd

i

wdľożenie Narodowej Strategii na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy łľobec

Dzieci' Ze smutkiem stwierdzam, że moje dotychczasowe staranial o utworzenie takiej
Stľategíi, kieľowane do Prezesa Rady Ministľów, nie przyniosły ľezultatu. Minister Rodziny,

Pľacy i Polityki Społecznej uznawał bowiem, Że podejmowane działania na ÍZecz
przeciwdziałania przemocy zawarte w ustawie

z

dnia 29 |ipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

pľZemocy w rodzinie2 są wystaľczające i w sposób właściwyzabezpieczają dziecko pľzed
p''emocą3.

Ztakim stanowiskiem ľesortu trudno się zgodzić.
Pľzepis art. 19 Konwencji o pľawach dziecka, przyjętej pÍZez Zgromadzenie ogólne

Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.4 stanowi, że; Pałistwa-Strony będq
I

zsp'.ązz.ll.20 6.MK, Zsľ..422.l 5.20 1 7.ER
z2Ol5 r. poz. 1390.
'Dr.U.
3
ops.x.s 132 64.2016.rM, Dps.vII.5l3 z.t3o.zoti.pM
o
Dz.lJ . z l99l r. poz. 526, z pőŹn. zm.
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28 lat Konwencji
o Pľawach Dziecka

podejmov,ały v,szelkie właściyl,ekroki

v) dziedzinie ustawodawczej,

administrac1łjnej,

społecznej oľaz wychowau,czej dla ochrony dziecka pľzed wszelkimi formami przemocy
.fizycznej bqdź psychicznej, krzywdy lub zaniedbania bqdź złego traktov,ania lub wyzysku,
w tym wykorzystywąnicl w celach seksuąĺnych, dzieci pozostajqcych pod opiekq rodzica(ów),
opiekuna(óyl) pľawnego(ych) Iub innej osoby sprawujqcej opiekę nad dzieckiem'

W ľamach działan na ÍZecz ochľony małoletnich przed kĺzywdzeniem, wielokrotnie
występowałem

do

na bľaki w spójności systemu

właściwychministrów, wskazując

koordynacji i współpracy wszystkich instytucji oraz organizacji zajmujących się pľoblemem
przemocy wobec dzieci. Zwracałem także uwagę na konieczność wdľożeniasystemowego
planu przeciwdziałania przemocy jako podstawowego warunku zagwatantowania skutecznej

ochľony dzieci przed krzywdzeniem. Ustawa
w

o

przeciwdziałaniu przemocy

w

rodzinie,

któľej powstaniu aktywnie uczestniczyłem, niewątpliwie gwaľantuje skuteczniejszą

ochronę dzieci przed przemocą w śľodowiskudomowym, jednak nie rozwiązuje wszystkich

problemów. Należy mieć na uwadze, Źe kwestie dotyczące dziecka są jednym

z

wielu

elemęntów zawartego w tej ustawie pľogramu pomocy i wsparcia pokrzywdzonych. Pľzemoc

i

progľam pomocy ukieľunkowane są wyłącznie na negatywne zachowania występujące

w środowisku domowym. ZawęŻa to pojęcie przemocy

i

działan państwa w tym zakresie,

nie obejmując tym samym' m.in. przemocy rówieśniczej, instýucjonalnej czy teŻ przemocy

doznawanej pÍZez dziecko poza rodziną,

gromadzone

w

z

któľą dziecko wspólnie zamieszkuje. Dane

ramach Kľajowego Pľogramu Przeciwdziałania Przemocy

nie specyťlkują osoby dziecka. Takze rea|izacja procedury Niebieskie

w

Rodzinie

KarĘ odbywa się bez

udziału dziecka, a pĺzecieŻ działania wypracowane w ľamach indywidualnego planu pomocy
osobie doznającej pľZemocy w rodzinie mogą równiez dotyczyi, dziecka' Tak ukształtowany

udział najmłodszych

w

ramach procedury Niebieskie

KarĘ nie daje pełnej gwaľancji

zabezpieczenia ich praw.
24

września})lír. Europejska Sieć Rzeczników Praw Dziecka (ENOC) wraz zPanią

Martą Santos Pais, Specjalnym Przedstawicielem Sekľetaľza Generalnego oNZ ds. Przemocy

Wobec Dzieci, wydali wspólne stanowisko'
zaniepokojenie występowaniem

i

w

którym wyrażone zostało głębokie

skalą zjawiska przęmocy wobec dzieci.

Z

badan wynika,

że troje na czworo dzięci na świecie , czy|i 1,7 miliarda, doświadcza, co roku, emocjonalnej,

2

fizycznej lub seksualnej przemocy, okrutnego tľaktowania lub wykoľzystanias. Dane te
pokazują, Że ponad połowa całej populacji dzieci wyrasta

w

doświadczaniu l<ĺzywdy,

poniżenia' bólu, lęku' wykoľzystania, zagrożenia' Zaapelowano wtedy
w każdym państwie ľzetelnej, wszechstľonnej agendy naľodowej Ia

o

utworzenie

rzecz zapobiegania

i reagowania na wszelkie formy przemocy wobec dzieci.

Apel ten Pani Marta Santos Pais powtóruyłapodczas konferencji Rady Euľopy w Sofii

(4-6 kwietnia 2016 r.), kierując go do państw członkowskich oNZ oraz poszerzyła
o

zalecenię opracowania

w

każdym państwie Narodowej Stľategii na Rzecz Walki

zPrzemocą Wobec Dzieci. Dodatkowo, apel o podejmowanie ptzez państwa członków oNZ

pilnych działan, wzrost wysiłków i nakładów na ochľonę dzieci ptzed przęmocą, eliminację

wszelkich foľm przemocy, jakiej obecnie doświadczają najmłodsi, Marta Santos Pais
skierowała 9 pażdziernika}Ol7 r.6

Na potrzebę opracowania i wdľoŻenia do rea|izacji systemowych rozwiązan na rzecz

walki Z przemocą wobec dzieci wskazano takŻe 29 listopada 2017 r. w Warszawie we

wnioskach panelu prowadzonego podczas Krajowej Konsultacji

w

ramach

międzynaľodowego projektu Rady Państw Nadbałtyckich: Dzieciństwo bez przemocy; w
kierunku odchodzenia od kar cielesnych w Krajach Nadbałtyckich7 onz w Raporcie ,,Dzieci
się liczą 2017" Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pľezentowanym w dniach 23-24 pażdziernika
2017 r. podczas l4. ogólnopolskiej Konferencji ,,Pomoc dzieciom

-

ofiarom przestępstw''8.

Pokľeślonowówczas, Że potrzebna jest stľategia, jako zestaw skooľdynowanych działaŕl
opartych na wiedzy, empatii, dobrej diagnozie i odpowiednim zarządzaniu' Strategia miałaby

wpływ na wszystkie działanianarzecz dzieci' dla popľawy kooľdynacji tych dziaŁan i nadania
im właściwegopriorytetu.

Aktualnie w Polsce prowadzi się wiele działan antypľzemocowych, jednakze Są one
rozproszone w wielu aktach prawnych, skierowane do wszystkich

pľZemocą _ bez ukieľunkowania
poszczegőlne resoľty

-

osób

pol<rzywdzonych

na pokrzywdzonego małoletniego, pľowadzone przez

bez centralnej koordynacji. Realizowane programy, mają na celu

5 Know Violence in Childhood,
Ending Violence in Chitdhood' Global-Repoľt 2017. Know Violence in
Childhood. Nęw Delhi 2077, India, Hidden in Plain sighĺ. A stątistical analysis of violence against childľen,

UNICEF, Nęw York September 2014.
6 Marta Santos Pais, wystąpienie z dnia 9.lO.2Ol-1, http://srsg.violenceagainstchildren.oľýstoryl2O11-1O-

09

1583.

t Non

-

violent childhoods; moving on from corporal punishment in the Baltic Sea region - polskim partnerem

projektu jest Rzecznik Pľaw Dziecka.
8

https:/ĺbrpd.gov.pVaktualnosci/mowimy-jednym-glosem-dziecĹsi
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ę-|ícza

walkę Z poszczególnymi formami pľZemocy' jednak brakuje stľategii, któľa obejmowałaby
kompleksowo wszystkie jej rodzaje.

w 2008 ľ.' zapowiedziałem' ze jednym z priorýetów mojej
walka z wszelkimi przejawami przemocy wobec dzieci, stąd szeroki

obejmując urząd
działalnościbędzie

wachlaľz działan Rzecznika w tym zakresie. Na bieżąco analizuję sýuację przestrzegania
w Polsce pľaw Zagwaľantowanych Konstýucją RP, Korrwencją o prawach dziecka

i innymi

aktami prawnyni. W sytuacji zaobserwowania, Że prawa dziecka Są naľuszane, bądŻ nie
w

pełni realizowane, kieľuję do ľóznych podmiotów oľganów władzy państwowej,

satnoľządowej, instytucji, czy organów kontrolnych. postulaty
zmian w przepisach prawa. Między innymi,

i

pľopozycje zmian w tym

z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka w 2010

r.

wpľowadzono do polskiego porządku prawnego całkowity zakaz bicia dziecig. Przepis
w

połączeniu z szeľokimi działaniami uświadamiającymi problem oraz zasadność

i koniecznośćwyeliminowania pľZemocy

z

naszej ľzeczywistości,przyczyn|ł się

do znacznych zmian w świadomościspołecznej.

od 201l r.

prowadzę stały monitoring postaw społecznych wobec przemocy

wwychowaniu dzieci.

w 20l7 r.

ukazała się siódma edycja,,Raportu zbaďan dotyczących

postaw społecznych wobec stosowania pľZemocy w wychowaniu dzieci''l0.

Raport wskazuje, Że nada| zbyt wysoki jest odsetek osób apľobujących stosowanie kaľ

cielesnych.

W 2008 r.,

społeczeństwa.

Z

apľobatę dla stosowania kaľ cielesnych wyraŻało 78%o naszego

badań przepľowadzonych

w

2017

ľ' wynika, Że społeczna akceptacja

zachowan pľZemocy wobec dzieci w Polsce nadal jest wysoka, choć na przestrzeni|at2Oll-

2017 następuje tendencja spadkowa' Tegoroczne dane pokazują, Że: około 1/3 PolakÓw
aprobuje bicie dzieci; aŻ 27%o akceptuje bicie dzieci, zgadzając się ze stwieľdzeniem, Źe lanie

jeszcze nikomu specjalnie nie zaszkodziło. Co piąty Polak spostľzega bicie w kategoriach
oo'ustawy z dnia25lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z20l7 r. poz. 682).
]^ł't.
l0
,,Raport z bada'ń dotyczących postaw społecznych wobôc stosowaniá przemocy * *y.ho*u.'iu dzieci'' jest
wskazywany w raportach oNZ jako wzór dobľych praktyk. Badania będące podstawą opľacowania Raportu
prowadzi na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka dr hab. prof. UŚ Ewa Jarosz.
w'. Przemoc w wychowaniu - odwrót od tł'adycji? Raport Rzeczniką Praw Dziecką 2017, opracowała: dr hab'
prof. UŚ Ewa Jarosz. Wcześniejsze rapofty dostępne są w postaci publikacji dzieci: Ewä Jarosz, Przenloc
wwychowaniu. Między prcĺwnym ząkązem a społecznq akceptacjq' BRPD Warszawa 2015, Ewa Jaľosz, Anna

Nowak, Dzieci ofiały pľzemocy w rodzinie' Raport Rzeczniką Prąw dziecka' BRPD Warszawa 2O|2, Ewa
Jarosz, Polacy wobec bicia dzieci. Rapoľt z badąń 20l3, dostępny na stronie RPD http://brpd.eov.pVksiazkĹ

informatory-poradnikíprzemoc-wwychowaniu-miedzyprawnymzakazem-spoleczna-akceptacja,
http://brpd.eov'pVaktualnosci-ksiazki-informatory-poradniki/polacy-wobec-bicia-dziecĹraport-z-badan-20l
oraz
http://bmd.gov'pVksiazkĹinformatory-poradniki/dzieci-ofiary-przemoc}r-w-rodzinie-raport-rzecznika-prawdziecka albo jako rozdziaĘ w seryjnych publikacjach Infoľlnacja o działalnościRzec:niką Praw Dziecka oľaz

uwctgi

o stanie

http ://brpd.

przestľzegania

prąw dziecka z kolejnych lat

gov.pVsprawoz dania-z-đzialalnosci
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2012-2016, dostępne

na

stronie

skutecznej metody wychowawczej, a jedynie ponad 113 (37%) jest stanowczo przeciwko
takiemu stanowisku. Nadal połowa badanych (52%) UwaŻa, Że są sýuacje, kiedy dziecko
na|eŻy ukarać klapsem'

a zdecydowani przeciwnicy takich zachowań stanowią jedynie

1/5

społeczeństwa (ZlYo). Zdecydowaną dezapľobatę bicia dzieci uyľaŻa tylko 1/3 społeczeństwa
(33%). Wiedzę o obowiązującym w Polsce zakazie kar cielesnych ma jedynie co tľzeci Polak.

WiększoŚć badanych (55%) pozýywnie ocenia zakaz (nieza|eŻnie od tego czy wie o jego
istnieniu), jednak zdecydowaną apľobatę wyraŻa jedynie co piąty badany.

obraz niekoľzystnych zmian co do stanu społecznej świadomościo prawnej ochľonie

dzieci przed przemocą skłania do refleksji nad potrzebą pľomowania istnienia zakazu bicia
dzieci, ale też i społecznej edukacji na temat jego właściwegoľozumienia i funkcji, któľa nie
je

st kľym i n alizacj a zachow an,

Nie

al

e

ed

uk ac yj no - no rm otw

zapominajmy jednak,

ő r

cze działanie'

Że wyniki badań pokazują minimum

stosowania

w rzeczywistości polskiej przemocy wobec dzieci' Jest jeszcze tzw. szara |iczba, której skali
nie jesteśmy w stanie dokładnie ocenić.

Celem zwiększenia ochľony małoletnich, skutecznie zabiegałem także o ratyťlkację
Konwencji Rady Europy o ochľonie dzieci przed seksualnym wykorzystaniem i niegodziwym
traktowaniem

w celach seksualnych,

sporządzoną

w

Lanzaľote w dniu 25 październlka

r'Il wpro*adzenię postulowanych przez Rzecznlka zmian do polskiego Kodeksu
kamego, umożliwiło w 2015 roku ľatyfikację Konwencji, co bezpośrednio przełożyłosię
2OO7

na szeÍ szą ochĺonę mało l etni ch

p o|<r

zy w

dzonych'

ZwracaŁem się ľówniez więlokrotnie do właŚciwych ľesortów

o zmianę przepisów

w proceduľze kamej, cywilnej. dyscyplinarnej dla nauczycieli i administracyjnej, wnioskując

o pełniejszą ochľonę praw dziecka' w szczególności podczas przesłuchaniďwysłuchania.
Pľawo dziśgwaľantuje pľzesłuchanie dziecka w bezpiecznej i pľzyjaznej procedurze karnej
i dyscyplinarnej. Nadal istnieje jednak potrzeba zabezpieczenia intęľesów dziecka w zakresie
warunków uczestnictwa w postępowaniu cywilnym i przed sądem administracyjnym.

Zaznaczyć, na|eŻy, Że podmioty prowadzące postępowanie karne

w

związku

zpodejrzeniem stosowaniaprzemocy zbyt rzadko stosują środki zmierzające do odizolowania

sprawcy przemocy od pokĺzywdzonej rodziny. Rzadkie są także pľzypadki zobowiązania
sprawców do uczestnictwa w programach koľekcyjno-edukacyjnych' które zmierzałyby do
tľwałych zmian w postawie spľawcy przemocy i zapewniałyby bezpieczeństwo ofiaľom.
rrDz.U. 22015

r. poz.608

5

Kolejnyni inicjatywami Rzecznika Praw Dziecka było, m.in.: zwiększenie ochrony
prawnokarnej najmłodszych, zawaľtej

w

przepisach pľawa kamego mateľialnego|2 ora,

działania na ÍZecz uszczelniania systemu monitorowania losów dziecka. Pozwoliło to na

wykluczenie możliwości,,zgubienia'' najmłodszych pacjentów w systemie ochrony zdrowia
oraz zapobiegło niepoŻądanym zjawiskom zaniedban w opiece nad dziećmi. Z niepokojem
przyjmuję, Że z koncem 2018 r. pľzestaje obowiązywać ľozporządzenie dotyczące ochĺony
okołopoľodowej, któľego jednym z elementów jest monitoľowanie losów dziecka oraz Żę nie

znalazły swojego urzeczywistnienia standaľdy
obejmujące

z

zahesu profilaktyki w opiece zdľowotnej,

w szczegőlności obligatoľyjne badanie każdego zdrowego dzięcka raz w roku

pÍzez pediatrę'
Spośľód ponad 46 tysięcy spraw' zgłoszonych Rzecznikowi Pľaw Dziecka w 2076 ľ.,

4972 dotyczyły ochĺony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją,
zaniedbaniem oÍaz innym złym traktowaniem - w środowisku domowym i poza nim,
pÍZęmocy seksualnej, pfzemocy wobec dzieci umieszczonych

w pieczy

zastępczej,

placówkach wychowawczych, socjoteľapeutycznych, wsparcia dziennego

oÍaz

resocjalizacyjnych, przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci ze strony osób dorosłych

w szkołach, pľzedszkolach i złobkach oraz innych formach opieki nad dziećmi do lat trzech,

i

pľZemocy rówieŚniczej, konfliktów sąsiedzkich

pľzedmiotowego traktowania dziecka

w instýucjach.

Liczba spľaw tego ľodzaju utrzymuje się na zb|iŻonym poziomie od lat. Dane te
pokazują, jak ogromna jest skala problemu' Zrozumienie problemu pfzemocy wobec dzieci
jest kluczem do wypľacowania odpowiedniej polityki. Służbom i instytucjom zobowiąZanym
do walki zptzemocą wobec dzieci na|eŻy stawiać konkľetne zadania, które powinny być na
bieŻąco ľealizowane, a ich skutecznośćanalizowana. Walka z wszęlkimi formami pľZemocy

wobec dzięci wymaga wypracowania systemowego podejścia, skierowanego na kluczowe
kwestie, takie jak zapobieganie, ochĺona' pomoc

i

wspaľcie dla ofiar, wymiana informacji

i doświadczenotaz ściganie spľawców. Podkreślenia wymaga, Że przemoc wobec dzieci
pr

zybier a r óŻnę ťo.my kr zy w dzenia, któľe często współwystępuj ą.

Ustawa z dnia 23 marca 2Ol7 r. o zmianię ustawy - Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach
nieletnich oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 773), ustauła z dĺia t3 maja
2016 r. o przeciwdziałaniu zagroŻeniom przestępczościąna tle seksua|nym (Dz.U. z2016 r. poz.862).
|2
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Celem Narodowej Strategii na Rzecz WĺlIkíz Przemocq łľobecDzieci, o której
opracowanię i wdľożenie zwracam się do Pana Pľemieľa, powinno być osiągnięcie ľealnego

wpływu na świadomośćspołeczeństwa
wprowadzenie odpowiednich

w zakĺesie pÍZemocy wobec dzieci oraz
standardów zachowan w sytuacjach pľZemocy wobec

najmłodszych. W ten sposób Norodowa Stľategia na Rzecz ĺł/alkÍz Pľzemocq lľobec Dzieci

będzie istotnym instrumentem oddziaływań ukieľunkowanych na ochronę dziecka przed
przemocą! a takŻe dodatkową gwarancją, Że prawa dziecka okľeślonew Konstýucji RP'

Konwencji o prawach dziecka

i

innych aktach prawnych będą chronione na najvĺyższym

poziomie.

Narodowa Strategia powinna obejmować kompleksowe podejścienakierowane
na zapobieganie' ochľonę, pomoc

i wsparcie we wszystkich rodzajach

przemo

cy: ťlzycznej,

psychicznej, ekonomicznej, seksualnej, rówieśniczej i instýucjonalnej. Należy podjąć
działania by usystematyzować, wyodrębnić , wzbogacíć, i zagwarantować określone działania
skierowane dla ochrony dzieci.

Ngľodowa Strategia na Rzecz Walki
wskazywać na prioľytet państwa

w

z Przemocq

Wobec Dzieci powinna jasno

działaniach na rzecz walki

z

ptzemocą wobec dzieci.

Jej opracowanie |eŻy więc w kompetencji rządu, którego pľace koordynować będzie Pľezes

Rady Ministrów. Pľace nad Narodowq Strategiq powinny wspieľać nie tylko podmioty
podległe rządowi strukturalnie, ale również Sejm' Senat, władze samorządowe, wymiaľ

spľawiedliwości' Rzecznicy, organizacje pozarządowe
zaangaŻowane w walkę

z ptzęmocą wobec

naj

oraz wszystkie

podmioty

młodszych.

W mojej ocenie, Narodowa Strategía na Rzecz Walki z Pľzemocq Wobec Dzieci
powinna opieľać się na kilku f,rlarach. Jednym

z nichjest

edukacji, progľamów kieľowanych do rodziców
i infoľmacyjne,
i sporów.
i

a

i

profilaktyka, obejmująca obszar

dzieci, wszelkie kampanie społeczne

takŻę wykoľzystanie mediacji jako formy rozwiązywania konfliktów

-Vĺĺażną

jej form,

rolę odgrywa uŚwiadomienie społeczeństwu wieloaspektowości przemocy

uwrażliwienie opinii publicznej,

a

takŻe uzyskanie popaľcia dla walki

ze zjawiskiem przemocy.

Drugim filarem powinna być legislacja. Nalezy w tym miejscu zaznaczyć,, Że mamy

już dobre ľozwiązania pľawne' powinniśmyjednak je uzupełniać i uszlachetniać. W tym
miejscu naleŻy zasygnalizować koniecznośćwpľowadzenia do statystyki pľZemocy wobec
dzieci ich wieku i płci, co będzie realizacją Zalecen Komitetu obrony Praw Dziecka oNZ

7

z 2 paŻdzieľnika 20 l 5 ľ.13 Kolejny filar moŻna nazwac .,leczeniem''

- to

zaradzenie skutkorn

pľZemocy' ktoru juŻ wystąpiła, nięzaleŻnie od rodzaju pÍzęlrrocy'

Następnym filarem powinna być aktywnośćróżnych podmiotów

- jak

najszerszy

udział nas wszystkich. Pľzykładem dobrej pľaktyki jest ruch społeczny pľowadzony od 20l3

r.

w

ramach kamparrii społecznej Rzecznika Praw Dziecka ,'Reaguj' Masz prawo''.

Pamiętamy również, jak ogľomną kampanią społeczną na rzecz walki Z przemocą wobec

dzieci był uchwalony przez Sejm RP Rok Janusza Korczaka

w

Ż012

r. Do

realizacji

obclrodów Roku Janusza Koľczaka zainspirowałem wiele instýucji organizacji i podmiotów'

W ten sposób powstała nieformalna umowa społeczna na rzecz walki Z przemocą wobec
dzieci oraz na rzecz walki o przesÚzeganie praw dziecka.

Prawa człowieka zaczynają się od pľaw dziecka. Podstawą, na której opieľają się
prawa człowieka jest godność'Jezeli jest szanowana godnośćdrugiego człowieka, to nie ma

wtedy miejsca na przemoc. Jeżeli nię respektujemy

tej

zasađy,pľawdopodobieństwo

wystąpienia przemocy jest ľówne pewności.

obowiązkiem państwa jest ochľona i troska

o

a co za tym idzie

najmłodszych,

stwoľzenie systemowych ľozwiązan ujmujących całościowokwestie zjawiska przemocy
wobec dzieci i walki z nim, skierowanych na: profilaktykę, ochronę, pomoc i wspaľcie ofiar,
w5zmianę informacji

i

doświadczen, a także ściganie sprawców pľzestępstw, nieuchronność

kary i zadość'uczynienie zavĺyrządzone kľzywdy. obok peľspektywy zagroŻen,przed którymi
na\eŻy chronić dzieci, Írzeba ľówniez skoncentľować uwagę na wyzwaniach

form wspierania dzieci, któľe nie tylko pozwolą uniknąć pľZemocy lub
adekwatnie reagować, ale teŻ pozwolą stworzyć warunki

i szukać takich

ją ograniczyć,

do odpowiedniego

oraz

rozwoju

najmłodszych'

Wobec powyższego, atakŻe mając na uwadze wypowiedziPana Premiera zawarte

w Exposé' na podstawie aľt. 10a i aľt. ll ustawy z drua6 styczĺlla 2000 r. o Rzecmiku Praw
Dziecka|a, ponownie apeluję o podjęcie działań w kierunku opľacowani a Naľodowej Strategíí

na Rzecz Walki z Pľzemocq Wobec Dzieci. Jako Rzecznik Praw Dziecka deklaruję pełną
gotowośćdo współpracy przy opracowywaniu skutecznych mechanizmów ochľony dzieci.
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