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Deklaracja praw ǳiecka
      ¹   
( Deklaracją genewską)

Ninie szą Deklarac ą, nazwaną Deklaracją genewską, mężczyźni i kobiety wszystkich na-
rodowości uzna ą, że luǳkość powinna dać ǳiecku wszystko, co posiada na lepszego,
i stwierǳa ą, że ciążą na nich, bez względu na rasę, narodowość i wyznanie, następu ące
obowiązki:

. ǲiecku powinno się dać możność normalnego rozwo u fizycznego i duchowego.
. ǲiecko głodne powinno być nakarmione, ǳiecko chore powinno być pielęgno-

wane, ǳiecko wykole one wrócone na właściwą drogę, sierota i ǳiecko opuszczone —
wzięte w opiekę i wspomagane.

. ǲiecko powinno przed innymi otrzymać pomoc w czasie klęski.
. ǲiecko powinno być przygotowane do zarobkowania na życie i zabezpieczone przed

wszelkim wyzyskiem.
. ǲiecko winno być wychowane w wierze, że ego na lepsze cechy powinny być

oddane na usługi współbraci.

¹Liga Narodów — mięǳynarodowa organizac a powołana po I wo nie światowe w celu utrzymania poko u
na świecie. Została formalnie rozwiązana w  r., a e mie sce za ęła Organizac a Narodów Z ednoczonych.
[przypis edytorski]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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