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UŁ_-c- 31r
proszę o pÍzyJęcrc Rzecznika Pľaw Dziecka do petycji w sprawie zmiany

ustawy z dnia 8 maľca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r' poz' 1875) oľaz

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 ľ. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2095,

z pőżn. zm.) w zakľesie tworzenia młodzieŻovłych ľad gminy i młodzieżowych sejmików

województwa oÍaz młodzieżowego budżetu obywatelskiego (Nľ BKSP- |45-299117)'

Ratyf,rkowana przez Polskę 7 lipca 199l r. Konwencja o pľawach dziecka' która

odzwierciedla waľtości szczegőInie istotne dla całej społeczności międzynarodowej, stanowi

podstawowe Źrődło prawa paľtycypacji dzięci. Uľzeczywistnia je również Konstytucja

Rzeczypospolitej Pol skiej.

Postanowienia Konwencji odnoszą się do swobodnego wyrazania swoich poglądów

we wszystkich spľawach, któľe dotyczą dziecka (artykuł 12), do informacji oraz aľtykulacji

swojej wiedzy i idei z wykoľzystaniem róznych środków przekazu (aľtykuł l3), do swobody

myśli, sumienia i wyznania (aľtykuł l4), jak równiez prawa do swobodnego Zrzeszania się

oraz do wolności pokojowych zgromadzeń (aľtykuł 15). Do idei paľtycypacji odnoszą się

takze postanowienia artykułów |6 - I7, czy artykułu 23 Konwencji.

Nalezy podkreŚlić' że Państwa - Strony Konwencji powinny respektować, prawa

w niej zawarte i je gwarantować, a więc stwarzać waľunki' które umoŻ|iwiają dziecku

urzeczywistnianie jego praw. W opinii Rzecznika Praw Dziecka pľaktyka pokazuje, Że pľawo

dziecka do uczestnictwa w Źyciu społecznym i publicznym nie znajduje dostatecznego

odzwieľciedlenia w aktualnie funkcjonujących rozwiązaniach systemowych, na co Rzecznik

wielokľotn ie zwracał uwagę'
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Zdaniem Rzecznika,każde dzialanie przyb|lżające do implementacji Konwencji,

a przez to do pełnej realizacji dziecięcego prawa do paľtycypacji, jest działaniem

pożądanym.

Z uwagi na przedmiot petycji wspomnę' Że o aktywne uczestnictwo dzieci

w podejmowaniu decyzji na poziomie społeczności lokalnej Rzecznik Pľaw Dziecka apelował

m.in. w wystąpieniu z 3l lipca 2015 r' do Przewodniczących Rad Miast i Gmin.t

We wspomnianym wystąpieniu Rzecznik zwroc1ł uwagę, Że młodzieŻowe ľady gmin

przygotowują młodzieŻ do Życia obywatelskiego, ucząc współdziałania i odpowiedzialności

za dokonane wybory poprzęz udziaŁ w procesie podejmowania przez doľosłych decyzji

związanych z jej grupą wiekową na poziomie lokalnym. Podkľeślił, Źe odpowiedzialni młodzi

to w przyszłości odpowiedzialni dorośli.

Z uwagi na to, że celem przedmiotolvych petycji jest przede wszystkim podkľeślenie

roli partycypacji dziecięcej w przestrzeni społecznej i publicznej oÍaz dążenie

do poszukiwania właściwych tozwiązan mogących posłużyć uľzeczywistnieniu prawa

partycypacji dzieci, Rzecznik Praw Dziecka popieľa petycje i wnosi o nadanie im dalszego

biegu.
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