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podobnie jak miało to miejsce w latach ubiegłych,

xy

związku ze zbliżającym się

okresem wakacyjnym. pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra na problem wykorzystywania
małoletnich do żebractwa.
Okres letni jest czasem. w którym obserwuje się nasilenie tego zjawiska. Na ulicach
dużych miast, zwłaszcza w miejscach ruchliwych takich jak: okolice dworców, punktów
handlowo

—

usługowych, przystanków komunikacji miejskiej czy też kościołów, spotkać

można osoby żebrzące. Moje szczególne zaniepokojenie wzbudza przymuszanie osób
małoletnich do tego negatywnego procederu, w celu osiągnięcia przez dorosłych korzyści
finansowych. Niejednokrotnie opiekunowie, aby wzbudzić współczucie w przechodniach,
wykorzystują chorobę lub niepełnosprawność dziecka, narażając go tym samym na
niebezpieczeństwo związane z wielogodzinnym pobytem w nasłonecznionych, hałaśliwych
miejscach publicznych.
Wykorzystywanie małoletnich do żebractwa stanowi szczególną formę przemocy,
powodującą degradację osobowości dziecka, niekorzystnie wpływającą na jego rozwój.
Zjawisko to narusza podstawowe prawa dziecka, w szczególności jego prawo do ochrony
przed przemocą. okrucieństwem, wyzyskiem. demoralizacją, zaniedbaniem i każdym
złym

traktowaniem,

którego

ochrona

zagwarantowana

jest

m.in

w

innym

Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencji o prawach dziecka.
W odpowiedzi na uprzednie wystąpienie. w którym Rzecznik Praw Dziecka poruszył
problematykę wykorzystywania małoletnich do żebractwa, ówczesny Mini ster Spraw
Wewnętrznych poinformowal mnie. że wystąpił do poszczególnych Woj ewodów z prośbą
•

26 lat Konwencji
o Prawach Dziecka

o podjęcie

wszelkich

niezbędnych

działań,

we

współpracy

z

Policją,

instytucjami

administracji rządowej. samorządowej. a także innymi podmiotami w ramach akcji
„.Bezpieczne Wakacje”.

w celu zapewnienia małołetnim niezbędnej

ochrony przed

wykorzystywaniem ich do żebractwa.
Mając powyższe na uwadze. na postawie art.

O ust. 1 pkt 2 ustawy z 6 stycznia

2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2015 r., poz. 2086), zwracam się do Pana
Ministra z uprzejmą prośbą o poinformowanie Rzecznika Praw Dziecka o efektach podjętej
w 2015 r. inicjatywy w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”, a także z uwagi na zbliżający się
okres letni, proszę o podjęcie wzmożonych działań, których celem będzie zapewnienie
małoletnim niezbędnej ochrony przed wykorzystaniem ich do żebractwa.
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