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Dobro dzieci to nasz najważniejszy obowiązek Rzecznik Praw Dziecka podejmuje się mediacji między
nauczycielami a rządem
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak podjął się mediacji między protestującymi
nauczycielami a Ministerstwem Edukacji Narodowej. Zaapelował, aby w ferworze
walki politycznej i narastającego sporu wokół funkcjonowania systemu oświaty nie
umknęło to, co najważniejsze - dobro dzieci oraz ich prawo do edukacji i
wychowania.
„Chciałbym wierzyć, że racje uczestników sporu, ich argumenty, obawy, wszystkie
decyzje i plany są podyktowane wyłącznie troską o dzieci. Jednak przebieg konfliktu
i jego dotychczasowe skutki wskazują, że przy wzroście napięcia coraz bardziej
znika z horyzontu nadrzędny priorytet, jakim jest dbałość o młode pokolenie” –
napisał Rzecznik Praw Dziecka w zaproszeniu na spotkanie mediacyjne, które
rozesłał do uczestników konfliktu - nauczycieli, związkowców, samorządowców,
przedstawicieli ministerstw finansów oraz edukacji narodowej, a także rodziców.
„Jako reprezentant i obrońca praw dzieci chciałbym zaoferować mediację - proszę
wszystkich o spokojną rozmowę, refleksję, chwilę zastanowienia, czy zaplanowane
działania rzeczywiście są konieczne, czy argumenty trafne, czy nie warto dać sobie
jeszcze trochę czasu, kolejne szanse na rozwiązanie problemów, ale w taki sposób,
w którym żadne dziecko, żaden uczeń nie ucierpi” – zaproponował w liście do stron
sporu Mikołaj Pawlak.
„Wszak, jak mawiał Janusz Korczak, wszyscy jesteśmy niewolnikami naszych
obowiązków. A dobro dzieci to nasz najważniejszy obowiązek” – podkreślił Rzecznik
Praw Dziecka.
Spotkanie mediacyjne ma się odbyć w Biurze Rzecznika Praw Dziecka w czwartek
24 stycznia 2019 r.
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