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lvĺclrek Mic'hulak
2sP..422.15.2017.ER

Pani

Beata Szydło
Pľezes Rady Ministľów

,^9Ą'vŁ

ęj )

ú-;.J.Ą,

ľatyfikowana Konwencja o prawach dzieckal m.in.

w

art. 19 zobowiązuje państwo

polskie do podjęcia działań mających na celu ochľonę dzieci pľzed wszelkimi formami
pľZemocy. Niewątpliwie polskie ustawodawstwo zmierza w tym kierunku, ale podejmowane
działania w mojej ocenie są niewystarczające.

W kieľowanym do Pani Premier wystąpieniu generalnym z 29 kwietnia 20|6 roku
wskazywałem, Że Europejska Sieć Rzeczników Praw Dziecka (ENOC) wraz

Maľtą Santos

Pais

ds. Pľzemocy Wobec

z

Panią

Specjalnym Przedstawicielem Sekretaľza Generalnego oNZ

Dziec| Ż4 września2015 roku wydali wspólne stanowisko, w którym

wyľażone zostało głębokie zaniepokojenie występowaniem

przemocy wobec dzieci

w

Europie. Zaapelowano

wszechstľonnej agendy narodowej na ĺzecz zapobiegania

i

ogľomną skalą zjawiska

w nim o
i

utwoľzenię solidnej,

reagowania na wszystkie fo.*y

przemocy wobec dzieci. Również podczas konferencji Rady Europy w Sofii (4-6 kwietnia

20ló ľoku), Specjalny Przedstawiciel Sekľetarza Geneľalnego oNZ đs.Przemocy Wobec
Dzieci, zaapelowała do państw członkowskich oNZ o opracowanie Naľodolvych Strategii na
Rzecz Walki zPrzemocą Wobec Dzieci.

W opinii Rzecznika Pľaw Dziecka opľacowanie przez rząd Narodowej Strategii

na

Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci jest niezbędne i powinno wskazywać, na prioľytet
państwa

w

działaniach na rzecz efektywnego przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

Kluczowym w tym zakĺesie jest opracowanie jej celów i skoordynowanie działan w zakľesię

przeciwdziałania przemocy wobec

dzieci. Dlatego koniecznym jest

' Dz. lJ. z 1991 r., Nr 120, poz. 526, z pőźn. zm.

a

27 lat Konwencji
o Prawach Dziecka

podjęcie

międzyresoftowych otaz międzyinstýucjonalnych prac zmieľzających
ww. Strategii' Pomocą

w tym

do

opracowania

zakľesie moze służyć,analiza m.in. noľweskiej strategii

(Childhood comes but once. National strategy to comabat violence and sexual abuse against
childľen and youth ŻO14-2On1.

Rzecznik ma świadomość,Że na podstawie ustawy o pľzeciwdziałaniu przęmocy
w rodzinie utworzono Krajowy Progľam PrzeciwdziaŁania Przemocy

kwestie dotyczące dziecka

są

w Rodzinie, jednakże

jednym z wielu elementów tego systemu/pľogľamu. Tymczasem

dzieci są szczegőlnie narażone na przęmoc domową i jej następstwa. Trudno z całą pewnością

stwieľdzić jak dużo dzíeci doznaje przemocy' bowiem dane gľomadzone

w

ramach

Kĺajowego Pľogramu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie nie specyfikują osoby dziecka'
Nalezy zauważyĆ,, Że jedynie Policja zbiera infoľmacje o osobach małoletnich doznających
przęmocy domowej.

Nie należy tracić również z pola widzenia, Że realizacja procedury Niebieskie Karty
odbywa się bez udziału dzięcka, zaśđziałaniawypracowane w ramach indywidualnego planu

w

pomocy osobie doznającej przemocy
w przypadku,

rodzinie mają ľównież dotyczyć, dziecka,

gdy doznaje przemocy w rodzinie. Tak ukształtowany udziału dziecka

w ramach procedury Niebieskie

KarĘ nie

daje pełnej gwarancji zabezpieczenia pľaw dziecka.

Ponadto realne udzielenie pomocy dziecku może być utľudnione, gdy rodzic jest osobą
stosującą pľZemoc.

Zaznaczyć, naleŻy, ze w polskim systemie nie ma scentralizowanych, kompleksowych

miejsc pomocy dla dzieci doznających przemocy czy

to

ťlzycznej, psychicznej,

CZY

seksualnej. Aktualnie istnieją pľogľamy, mające na celu walkę Zposzczególnymi formami
przemocy,jednak bľakuje strategii, która obejmowałaby kompleksowo wszystkie jej formy.
Narodowa Strategia naRzecz Walki zPrzemocą Wobec Dzieci moŻe stać się istotnym
instrumentem oddziaływań ukierunkowanych na ochĺonę dziecka przed pľZemocą, a takŻe
być dodatkową gwarancją, Że prawa dziecka okľeślonew Konwencji o pľawach dziecka będą

chľonione

na

najvĺyŻszym poziomie.

na świadomoŚć społeczeństwa

Może ona również wywrzeć realny

w tym zakĺesie oľaz wpľowadzić odpowiednie

wpływ

standardy

zachowan w sytuacjach pľzemocy wobec najmłodszych.

2https://www.google.pVurl?sa:t&rcrj&q-&esrc:s&sourcę:web&cd:1&vęd:OahUKEwjxzbGr4ozVAhXMCp
oKHYmSBp0QFggmMAA&url:https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.noYo2Fglobalassetsoń2Fupload%2FbldoÁ2
Fstrategi_overgrep_barn eng_web.pdf&usg:AFQjCNHFzAg6qY-Uq3uhsBmWtukGUnTc-A
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Jako Rzecznik Praw Dziecka często wskazuję, Że prawa człowieka zaczynają się od
praw dziecka. Zrozumienie pľoblemu przemocy wobec dziecijest kluczetn do wypracowania

odpowiedniej polityki.

Wskazać naleŻy, Że w polskim społeczeństwie wciąż ťunkcjonuje wiele mitów
i stereotypów dotyczących pľzemocy domowej, w tym przemocy wobec dzieci, np. karcenie
ťlzyczne przez częśćspołeczeństwa nadal uwaŻane jest za metodę wychowawczą, mimo Że
art.96| kodeksu rodzinnego i opiekuńczego od 20l0 ľoku zakazuje stosowania kar cielesnych

wobec dzieci.

Rzęcznik Praw Dziecka od 20l

l

ľoku pľowadzi stały monitoľing postaw społecznych

wobęc przemocy w wychowaniu dzieci. W 20l6 roku ukazała się szósta edycja Raportu3'
który wskazuje, Że nadal jest wysoki odsetek osób apľobujących stosowanie kaľ cielesnych.

Mimo że w stosunku do 2008 ľoku' kiedy aprobatę dla stosowania kaľ cielesnych wyraŻało
78%o

naszego społeczeństwa, nastąpił wyrażny spadek, bo aŻ o ok. 307o, to nadal stan ten nie

jest zadowa|ający.

Z

ponownie pľzeprowadzonych badań ptzez Rzecznika Praw Dziecka

w 2016 ľoku wynika, Że aprobatę dla takiego wychowywania deklaruje 460/o polskiego
społeczeństwa, a prawie l7% doľosłych uwaŻa. że bicie jest skuteczną metodą wychowawczą.

Badania pokazują takŻe, że około połowa Polaków wie
stosowania kaľ cielesnych

w

o

istnieniu

w Polsce

zakazu

wychowaniu. PowyŻsze dane wskazują, Że na|eŻy nadal

prowadzić efektywne działania uświadamiającenegatywne skutki fizycznego kaľcenia dzieci

i

zachęcać do właściwyc h,

ni eprzemo

cowych zachow an wychowaw czy ch.

Podkľeśleniawymaga, Że ptzemoc wobec dzieci przybiera rőŻne formy krzywdzenia,
które często współwystępują. Narodowa Strategia naRzecz Walki zPrzemocą Wobec Dzieci

powinna obejmować kompleksowe podejście nakieľowane na zapobieganie, ochronę
i wsparcie

we wszystkich formach przemocy:

seksualnej, ľówieŚniczej

i

ťlzycznej, psychicznej, ekonomicznej'

instýucjonalnej' Należy podjąć działania by usystematyzować,

wyodľębnić, wzbogacić, í zagwarantować określone działania skierowane dla ochĺony dzieci.

Podczas prezentacji rapoľtu ,,Dzieci się liczą 2017" Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę,
dr Robeľt Sobięcha

z

Collegium Civitas zwrőcił uwagę' Że potrzebna jest strategia bądŹ

program, jako zestaw skoordynowanych działan opartych na wiedzy, empiľii' dobrej
diagnozie i odpowiednim zarządzaniu. 'Wyraził również opinię' ze obok peľspektywy
zagroŻen, przed któľymi dzieci należy chľonić' warto teŻ skoncentrować uwagę na
' Pľremoc

w wychowaniu

US Ewa Jarosz

a

-

odwrót oct traclycji? Raport Rzeczniką Prąw Dziecka 2016, opracowała: dr hab. profl

https://brpd.gov.pl/aktualnosci./mowimy-jednym-glosęm-dzięcĹsi e-|icza
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lłyzwaniach i szukać takich form wspierania dzieci, które nie tylko pozwolą unikaó pľZemocy

i ją

ograniczać,

otaz adekwatnie reagować, ale ÍeŻpozwolą stworzyć warunki

do

odpowiedniego rozwoj u najmłodszych.

Wnioski

z

rapoftu,,Dzieci się liczą 2On-5 potwierdzają koniecznośćopľacowania

Strategii, któľa miałaby wpływ na wszystkie działania na rzecz dzieci, obecnie rozproszone

w kilkudziesięciu aktach prawnych, by poprawić ich kooľdynację i nadać im właściwy
pľiorytet.

Rzecznik Praw Dziecka stoi na stanowisku' że rząd przy opracowywaniu Naľodowej
Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci powinien być wspieľany nie tylko przez

podmioty podległe mu stľukturalnie, ale równieŻ pľzez władze samoľządowe, wymiar
spľawiedliwości,oľganizacje pozarządowe oraz inne instytucje zaangaŻowane

w

walkę

Zprzemocą wobec dzieci. Wazne jest ľównieŻ uzyskanie poparcia społecznego' dzięki
kampaniom informacyjnym

i

akcjom mającym na celu uwľażliwienie opinii publicznej na

problem pľZemocy wobec dzieci.
Szanowna Pani Premier,

ponownie pľagnę przypomnieć, Że uznanie Polski na arenie międzynarodowej
i przypisanie

jej

zaszczytnego miana ojczyzny Prąw Dziecka, jest dla naszego kraju

szczegőlnym zobowiązaniem do podejmowania szeroko zakľojonych działań na Ízecz pełnej
r

ealizacji praw dzi ecka.

Mając na wzg|ędzie konieczność podjęcia systemowych działan w celu
zabezpieczenia dzieci pľzed pÍzemocą, działając na podstawie aľt' lOai 1l ustawy zdrua
6sĘcz:ia 2000 ľ. o Rzecmiku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz. 922), w przeddzieŕl
odbywającego się w Polsce III Międzynarodowego Kongresu Pľaw Dziecka, ponownie apeluję do

Pani Pľemier o podjęcie działań w kierunku opracowania Narodowej Stľategii na Rzecz Walki

zPrzemocą Wobec Dzieci. Jako Rzecznik Praw Dziecka deklaľuję pełną gotowośćdo
współpracy pľZy opľacowywaniu skutecznych mechanizmów ochĺony dzieci.
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