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Deklaracja praw ǳiecka
    ¹     

Zważywszy, że narody należące do Organizac i Narodów Z ednoczonych² potwierǳiły
w Karcie ONZ³ swą wiarę w podstawowe prawa człowieka, w ego godność i wartość,
i wyraziły swą gotowość popierania postępu społecznego i stworzenia lepszych warunków
bytu w większe wolności,
zważywszy, że w Powszechnej deklaracji praw człowieka⁴ Organizac a Narodów Z ednoczonych proklamowała, iż każdy człowiek powinien korzystać ze wszystkich praw i swobód wymienionych w Deklarac i, bez względu na różnice rasy, koloru, płci, ęzyka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochoǳenia społecznego, ma ątku, uroǳenia lub akiekolwiek inne różnice,
zważywszy, że ǳiecko, z powodu niedo rzałości ﬁzyczne i umysłowe wymaga szczególne opieki i troski, a także odpowiednie opieki prawne , zarówno przed uroǳeniem,
ak i po uroǳeniu,
zważywszy, że potrzebę te szczególne troski stwierǳono w Deklaracji genewskiej⁵
z roku  w sprawie praw ǳiecka i uznano w Powszechnej deklaracji praw człowieka,
ak również w statutach agenc i wyspec alizowanych i organizac i mięǳynarodowych,
których ǳiałalność ma na celu dobro ǳiecka,
zważywszy, że luǳkość powinna dać ǳiecku to, co ma na lepszego,
Zgromaǳenie Ogólne proklamu e ninie szą Deklarację praw ǳiecka, aby zapewnić
mu szczęśliwe ǳieciństwo i korzystanie, zarówno w ego interesie, ak i w interesie społeczeństwa, z praw i swobód wymienionych w ninie sze Deklarac i. Zgromaǳenie Ogólne
apelu e do roǳiców i indywidualnie do mężczyzn i kobiet, ak również do stowarzyszeń,
właǳ lokalnych i rządów kra ów, aby uznały te prawa i starały się zapewnić poszanowanie praw przy pomocy środków ustawodawczych i innych, wprowaǳa ących w życie
następu ące zasady:
Zasada 
ǲiecko korzysta ze wszystkich praw w ninie sze Deklarac i. Prawa te rozciąga ą się na
wszystkie ǳieci, bez żadnego wy ątku i bez żadne różnicy albo dyskryminac i z powodu
rasy, koloru, płci, ęzyka, wyznania, poglądów politycznych lub innych, narodowości lub
pochoǳenia społecznego, ma ątku, uroǳenia lub z akiegokolwiek innego powodu, przy
czym zasadę tę stosu e się zarówno w stosunku do ǳiecka, ak i do ego roǳiny.

¹Zgromaǳenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych — eden z głównych organów decyzy nych Organizac i Narodów Z ednoczonych, składa ący się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich. [przypis
edytorski]
²Organizacja Narodów Zjednoczonych — organizac a mięǳynarodowa powołana do życia w  r., stawia ąca
sobie za cel zapewnienie poko u i bezpieczeństwa mięǳynarodowego oraz propagu ąca respektowanie praw
człowieka. [przypis edytorski]
³Karta ONZ, właśc. Karta Narodów Zjednoczonych — umowa mięǳynarodowa podpisana przez kra e
członkowskie Organizac i Narodów Z ednoczonych w  r. określa ąca cele organizac i i zasady e funkc onowania. [przypis edytorski]
⁴Powszechna deklaracja praw człowieka — zbiór niezbywalnych praw człowieka uchwalony przez Zgromaǳenie Ogólne ONZ w  r. [przypis edytorski]
⁵Deklaracja genewska, a. Genewska deklaracja praw ǳiecka — deklarac a praw ǳiecka sygnowana przez Ligę
Narodów, organizac ę poprzeǳa ącą ONZ. [przypis edytorski]

Zasada 
ǲiecko korzysta ze szczególne ochrony, a ustawodawstwo i inne środki stworzą mu
wszelkie możliwości i ułatwienia dla zdrowego i normalnego rozwo u ﬁzycznego, umysłowego, moralnego, duchowego i społecznego, w warunkach wolności i godności. Wydawane w tym celu ustawy powinny mieć na wzglęǳie przede wszystkim dobro ǳiecka.
Zasada 
Z chwilą przy ścia na świat ǳiecko ma prawo do nazwiska i obywatelstwa.
Zasada 
ǲiecko korzysta z dobroǳie stw ubezpieczeń społecznych. Jest ono uprawnione do
tego, by zdrowo rosło i rozwĳało się; w tym celu należy zapewnić szczególną ochronę
zarówno ǳiecku, ak i matce, łącznie z odpowiednią opieką, tak przed uroǳeniem, ak
i po uroǳeniu. ǲiecko ma prawo do odpowiedniego wyżywienia i mieszkania, rozrywek
i opieki lekarskie .
Zasada 
ǲiecko upośleǳone pod względem ﬁzycznym, umysłowym lub społecznym należy traktować, wychowywać i otaczać szczególną opieką, z uwzględnieniem ego stanu
zdrowia i warunków życiowych.
Zasada 
Do harmonĳnego rozwo u swe osobowości ǳiecko potrzebu e miłości i zrozumienia. W miarę możności powinno ono rosnąć pod ochroną i odpowieǳialnością roǳiców,
a w każdym razie w atmosferze życzliwości oraz bezpieczeństwa moralnego i materialnego; w pierwszych latach życia nie wolno ǳiecka odǳielać od matki, chyba że choǳi
o wypadki wy ątkowe. Społeczeństwo i właǳe państwowe powinny otaczać szczególną
opieką ǳieci niema ące roǳiny albo niema ące dostatecznych środków na utrzymanie.
Zaleca się uǳielanie pomocy ﬁnansowe , państwowe lub inne , wieloǳietnym roǳinom
na utrzymanie ǳieci.
Zasada 
ǲiecko ma prawo do nauki; nauka ta est bezpłatna i obowiązkowa, przyna mnie
w zakresie szkoły podstawowe . ǲiecko powinno otrzymać takie wychowanie, które
podnosi ego kulturę ogólną i umożliwia mu, w warunkach równych szans, rozwinięcie swych zdolności, wyrobienie zdrowego rozsądku oraz poczucia odpowieǳialności
moralne i społeczne , a także stanie się pożyteczną ednostką społeczeństwa.
Osoby odpowieǳialne za wychowanie ǳiecka i kierowanie nim powinny mieć na
wzglęǳie ego dobro; odpowieǳialność ta spada przede wszystkim na roǳiców.
ǲiecku należy dać wszelkie możliwości do zabaw i rozrywek, które powinny zmierzać
do tych samych celów co nauka; społeczeństwo i właǳe państwowe powinny ułatwić
korzystanie z tego prawa.
Zasada 
ǲiecko powinno zawsze mieć pierwszeństwo do ochrony i pomocy.
Zasada 
ǲiecko należy chronić przed wszelkiego roǳa u zaniedbaniem, okrucieństwem i wyzyskiem. Nie powinno ono być przedmiotem handlu w żadne formie.
ǲiecka nie wolno przy mować do pracy zarobkowe przed osiągnięciem odpowiedniego, minimalnego wieku. ǲiecka nie wolno w żadnym razie zmuszać ani upoważniać do wykonywania akiegokolwiek zawodu lub pełnienia czynności, które by wpływały
szkodliwie na ego rozwó ﬁzyczny, umysłowy lub moralny.
Zasada 
ǲiecko należy chronić przed praktykami, akie mogą prowaǳić do rasowe , religĳne
lub wszelkie inne dyskryminac i. Należy e wychowywać w duchu zrozumienia innych,
toleranc i, przy aźni mięǳy narodami, poko u i powszechnego braterstwa. Należy wpa ać
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w nie przekonanie, że powinno poświęcić swo ą energię i swo e uzdolnienia dla dobra
bliźnich.

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
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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Jak możesz pomóc?
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Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
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