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Wiadomości dla Szkół Stowarzyszonych UNESCO nr 19\2019 

 

Szanowni Państwo, 

I. We środę miały miejsce światowe obchody 30. lat uchwalenia 
Konwencji o prawach dziecka.  

1. Obchody w UNESCO, w czasie 40. Konferencji Generalnej. 

W siedzibie UNESCO odbyła się konferencja poświęcona ww. rocznicy,  
z udziałem młodzieży i osobistości, w tym Prezydenta Francji, Emmanuela 
Macrona, który otworzył to wydarzenie. Zwracając się do przedstawicieli państw 
członkowskich UNESCO, powiedział m.in.: „Musimy chronić prywatne życie i dane 
dzieci, chronić nasze dzieci przed molestowaniem i nienawiścią w Internecie”  
i wezwał do „podjęcia nowego rodzaju międzynarodowego zobowiązania […]  
w odniesieniu do międzynarodowych graczy ” w celu wyrażenia woli swojego 
kraju do zainicjowania „nowej deklaracji dotyczącej polityki międzynarodowej  
w zakresie ochrony dzieci w środowisku cyfrowym”.   

W swoim przemówieniu Dyrektor Generalna UNESCO, pani Audrey Azoulay 
szczególnie podkreśliła, że obecnie konieczne jest skoncentrowanie wysiłków 
edukacyjnych na rozwoju u dzieci umiejętności krytycznego myślenia. A co jest dla 
nas szczególnie ważne i miłe, przypomniała ogromną rolę, jaką na drodze 
rozumienia praw dziecka odegrał polski doktór, Janusz Korczak.  

Głos zabrał też Jacques Toubon, francuski obrońca praw, współorganizator 
wydarzenia. Powiedział, że zgodnie z kluczowym postanowieniem Konwencji 
„nieznajomość praw dzieci jest sama w sobie formą przemocy” i podkreślił 
„potrzebę zapewnienia, aby „nadrzędny interes dziecka był najważniejszym 
czynnikiem” w podejmowaniu wszelkich decyzji.  

W czasie konferencji, pod bannerem z napisem „Czas na zaangażowanie”, zabierali 
głos młodzi ludzie wybrani podczas konsultacji zorganizowanych przez 
Francuskiego Obrońcę Praw i Sieć Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Wśród 
problemów najczęściej podkreślanych przez mówców był brak dostępu do 



edukacji dzieci żyjących w ubogich częściach świata, a szczególnie dyskryminacja 
pod tym względem dziewczynek oraz trudna sytuacja dzieci uchodźców.  

Szersze omówienie konferencji i problemów, z jakimi współcześnie boryka się 
świat w kontekście praw dzieci, znajduje się pod niżej podanymi linkami wraz  
z materiałem filmowym z wydarzenia (może niektórzy z Państwa widzieli jego 
fragmenty na żywo, gdy przesłałam o tym informację). Są dwie jego wersje: 
angielska i francuska:       

https://en.unesco.org/news/president-france-urges-protection-youth-online-
unesco-celebration-30th-anniversary-convention  

https://fr.unesco.org/news/30-ans-convention-droits-lenfant-celebres-lunesco-
president-francais-appelle-renforcer 

2. Z okazji 30. rocznicy uchwalenia Konwencji UNICEF Polska opublikował 
wyniki ogólnopolskiego badania na temat postrzegania praw dziecka przez 
dzieci i rodziców: https://www.unicef.pl/Media/Files/UNICEF-Polska-Prawa-

dziecka-z-perspektywy-dzieci-rodzicow-i-nauczycieli 

Zachęcam także do poznania strony UNICEF poświęconej tematowi praw 
dzieci: http://prawadziecka.org/ 
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