W kilku słowach o prawach dziecka…
Każdy człowiek ma zagwarantowane pewne podstawowe prawa,
wyznaczone przez międzynarodowe standardy, wyrażone w wielu
dokumentach takich jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka czy
Europejska Konwencja Praw Człowieka. Jednak już dawno uznano za
konieczne, przyznanie specjalnej, dodatkowej ochrony dzieciom, w trosce
o ich bezpieczeństwo, szczęście i rozwój oraz by zabezpieczyć dzieci przed
nadużyciami, szczególnie ze strony dorosłych.
Prawa, o których mowa, przysługują każdemu dziecku, obok
podstawowych praw człowieka niezależnie od spełniania przez nie
jakichkolwiek warunków. Przestrzeganie ich jest prawnym obowiązkiem
wszystkich i w każdych okolicznościach – w razie ich naruszania, działania
podejmują organizacje, jak Komitet Ochrony Praw Dziecka czy Rzecznik
Praw Dziecka.
W naszym kraju prawa te znaleźć można w takich dokumentach, jak:




Konstytucja Rzeczpospolitej Polski
Konwencja o Prawach Dziecka – uznana przez Polskę
międzynarodowa konwencja ONZ
Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka

W powyższych dokumentach zawarta jest wyczerpująca regulacja
odnośnie praw należnych młodym ludziom. Trzeba przypomnieć, iż
szczególności, każde dziecko ma prawo:
- do życia wolnego od przemocy i poniżania,
-do wyrażania własnego zdania w ważnych dla nich sprawach, w których
dorośli powinni ich wysłuchać,
- do prywatności (co wiąże się m.in. z respektowaniem prywatności
korespondencji),
- do ochrony przed złym traktowaniem i krzywdzeniem fizycznym oraz
psychicznym oraz wyzyskiem,
- do prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i umysłowego,

- do miłości i wychowania przez oboje rodziców, także gdy rodzice nie
mieszkają razem,
- do nauki , wypoczynku i pełnej opieki medycznej,
- aby wszystkie sprawy w sądach i urzędach, dotyczące dzieci,
uwzględniały najpierw ich dobro, a potem interesy dorosłych.

Zatem, młody człowieku - pamiętaj, masz prawo do ochrony – jeżeli twoje
prawa są łamane zwróć się do osoby blisko Ciebie – kogoś z rodziny, do
pedagoga szkolnego, czy lekarza – oni zatroszczą się o to, by organy
państwowe, stojące na straży twojej godności i szczęścia, podjęły należne
kroki.
Informacje o działaniach Rzecznika Praw Dziecka można znaleźć na
stronie:
www.brpd.gov.pl

