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Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 

 
 

Janusz Korczak już blisko sto lat temu napisał Nie ma dzieci – są ludzie oraz Dziecko – już 

mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. […]. Lata dziecięce – to życie 

rzeczywiste, nie zapowiedź. 

Choć wiele się zmieniło w Polsce w podejściu do dzieci przez ostatnie sto lat, to wciąż prawa 

dziecka nie są w pełni respektowane, a wiele osób uzależnia respektowanie praw od 

wypełniania przez dzieci obowiązków. Wciąż pokutuje przekonanie, że dzieci nie są jeszcze 

pełnoprawnymi ludźmi i dlatego prawa człowieka im w pełnie nie przynależą. Jest wprost 

przeciwnie! 

 

Prawa człowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotyczą każdej osoby 

od chwili narodzin, a jeszcze dodatkowo dzieci chronione są prawami zawartymi w 

uchwalonej dokładnie 26 lat temu Konwencji o Prawach Dziecka. Konwencja uchwalona z 

inicjatywy Polski, 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych, została podpisana przez wszystkie państwa na świecie. Czy to znaczy, że 

prawa dziecka są respektowane? Niestety, w wielu zakątkach świata dzieci nie mają dostępu 

do edukacji, opieki medycznej, bezpieczeństwa i życia w pokoju, do schronienia, do ochrony 

przed wyzyskiem, do wolnego czasu i zabawy, do wyrażania własnych poglądów, do 

wolności. 

Obowiązkiem nas dorosłych jest dążenie do tego, by prawa te były respektowane zarówno na 

naszym podwórku, jak i w najdalszych zakątkach Ziemi. Dzisiaj, na pamiątkę uchwalenia 

Konwencji o Prawach Dziecka obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, a od 

zeszłego roku równie ustanowiony przez Sejm RP Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. 

Chciałbym, żeby był to dzień, w którym bardzo wyraźnie, a zarazem kompetentnie, 



przypominamy o tym, że prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka, że prawa dziecka to 

nie jest jakiś przywilej, który dzieciom się należy, jak są grzeczne, one im się należą bo – tylko 

i aż – są dziećmi, są ludźmi – powiedział podczas ubiegłorocznych obchodów Rzecznik Praw 

Dziecka – Marek Michalak. 
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Wyzwanie 

Jeśli jesteś rodzicem lub pracujesz z dziećmi zawsze okazuj dzieciom szacunek, 

słuchaj co do ciebie mówią, traktuj je jako równego sobie partnera, wsłuchuj 

się w jego potrzeby, okaż zrozumienie w trudnych chwilach.  

Czy Twoje dzieci znają swoje prawa? Skorzystaj z książek, by im je przybliżyć. 

Zestaw polecanych tytułów znajdziesz poniżej. 

Jeśli widzisz coś niepokojącego, złe traktowanie dziecka, interweniuj. 

Wspieraj organizacje zajmujące się pomocą dzieciom.  



Książki dla dzieci o prawach człowieka i prawach dziecka 
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