
Korczakowskie prawa dziecka

Szczegolna^ cech^ pogladow Janusz Korczaka bylo organiczne laczenie kwestii praw

dzieci z postulatem ich spolecznej, szeroko rozumianej emancypacji. Uwazal on, ze dzieciom

nalezy sie powazna czesc wszelkich dobr, jakimi dysponuje spoleczenstwo, przyshiguja^ im

tez okreslone prawa.

Aleksander Lewin podkresla, iz Korczak jako pierwszy (albo jeden z pierwszych)

w dziejach mysli pedagogicznej potraktowat dzieci jako odrebna^ kategori^ spoleczn^.

0 dziecku i jego prawach mowil, widzac nie tylko kwestie^ pojedynczej jednostki, jej sytuacje

1 potrzeby, ale rowniez dostrzegal problematyk^ zycia dziecka jako czlonka zbiorowosci,

grupy spolecznej, spoleczenstwa dzieciecego.

Swoje credo pedagogiczne zawarl Korczak przede wszystkim w dwoch swoich

dzieiach: Prawo dziecka do szacunku \k kochac dziecko. W zbeletryzowanej formie do

problematyki praw dziecka odniosl si^ natomiast w powiesci Krol Macius Pierwszy, w ktorej

do walki o swoje prawo do bycia szczesliwym wzywa wszystkie dzieci swiata. Korczak swoj^

koncepcj^ pedagogiczn^ oparl na przekonaniu, ze swiat, ktory dorosli tworz^ dzieciom, nie

jest dostosowany do ich potrzeb, nie uwzglednia ich pragnien, zainteresowan i dazen.

Korczak domagal sie dla dziecka prawa do szacunku (,,szacunku dla jego niewiedzy",

,,szacunku dla pracy poznania", ,,szacunku dla niepowodzen i lez"5 ,,szacunku dla wiasnosci

dziecka i jego budzetu", ,,szacunku dla tajemnic i ci^zkiej pracy wzrostu", ,,dla biez^cej

godziny, dla dnia dzisiejszego" oraz ,,dla kazdej z osobna chwili"), a takze prawa dziecka, by

bylo, czymjest.

Znawcy tworczosci Starego Doktora uzupelniajq. te list^ o inne prawa przyworywane

przez niego w roznych dzielach. Powstaje z nich tzw. Wielka Karta Praw Dziecka,

zawierajaca prawa dziecka: by bylo, czym jest; do czynnego udzialu w rozwazaniach

i wyrokach o nim; do dnia dzisiejszego; do ksiazki; do piersi matki, posilku, ciepla; do

powaznego i sprawiedliwego traktowania jego spraw; do pracy, badania; do protesru,

upominania si^ i zadania; do ruchu; do szacunku (dla niewiedzy, dla smutku, niepowodzen

i lez, dla misterium poprawy, dla mlodego wysitku i ufnosci, dla pracy poznania, dla tajemnic

i wahan ci^zkiej pracy wzrostu); do smierci; do tajemnicy; do wlasnosci; do wykorzystania

swoich dodatnich wartosci oraz ukrywania swych wad i przywar; do wypowiadania swoich

mysli; do wzrastania i dojrzewania; do zabawy i rozrywki; do zycia wlasnym wysilkiem

i wlasn^ mysl^.
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Artykuly Konwencji o Prawach Dziecka zawieraj^ zapisy dotyczace:

• praw i wolnosci osobistych (prawo do zycia i rozwoju; do tozsamosci

1 identycznosci; swobody mysli, sumienia i wyznania; prawo do wyrazania wlasnych

pogladow, a takze wystepowania w sprawach dziecka dotyczacych w postepowamu

administracyjnym i sadowym; prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktow z

rodzicami w przypadku rozl^czenia z nimi; prawo do wolnosci od przemocy fizycznej

lub psychicznej, wyzysku, naduzyc seksualnych i wszelkiego okrucienstwa; prawo

nierekrutowania do wojska ponizej 15. roku zycia);

• praw socjalnych (prawo do odpowiedniego standardu zycia, prawo do ochrony

zdrowia, prawo do zabezpieczenia socjalnego, prawo do wypoczynku i czasu

wolnego);

• praw kulturalnych (prawo do nauki - bezplatnej i obowi^zkowej w zakresie szkofy

podstawowej; prawo do korzystania z dobr kultury; prawo do informacji; prawo do

znajomosci swoich praw);

• prawa politycznego (prawo stowarzyszania sie i zgromadzen w celach pokojowych).


