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List do Rodziców, Opiekunów
oraz Wychowawców z okazji
Międzynarodowego Dnia Dziecka

przed nami 1 czerwca, wyjątkowy dzień, który powinien być dniem radości dla

wszystkich dzieci. Dzień Dziecka to szczególne święto — zarówno dla najmłodszych, jak

i ich rodziców i opiekunów. Dla nas, dorosłych, to okazja, aby cofnąć się pamięcią

w czasie i powrócić do chwil dzieciństwa. Dzięki temu łatwiej nam będzie uświadomić

sobie, jak ważną kategorią praw człowieka są prawa dziecka. Dla dzieci natomiast

powinien to być dzień pełen beztroskiej zabawy i spełniania marzeń.

Niestety, nie wszystkim dzieciom dane będzie spędzić ten dzień radośnie. Na jego

obchody cień rzucają zbyt częste wypadki niereagowania dorosłych na krzywdę

najmłodszych oraz stosowania wobec nich przemocy. Są sytuacje, w których brak reakcji

otoczenia, w tym bliskich i sąsiadów, doprowadzić może do tragedii. Ilekroć nie

reagujemy na zło wyrządzone najmłodszym, tylekroć dajemy przyzwolenie na cierpienie

kolejnego dziecka. Według obowiązującego prawa przemoc fizyczna wobec małoletnich

jest przestępstwem. Kary cielesne, znęcanie się i zabójstwa, brak opieki, narażanie na

niebezpieczeństwo, głodzenie — to tylko wybrane przykłady karygodnych zachowań

wobec dzieci.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, podjąłem decyzję o uruchomieniu

kampanii społecznej, która ma na celu zmianę postaw społecznych wśród osób dorosłych.

Wierzę, że dzięki naszej wspólnej pracy uda się ochronić radosne i bezpieczne

dzieciństwo tych najmłodszych obywateli naszego kraju.



W trakcie kampanii będę zachęcał do reagowania wszystkich, którzy są świadkami

przemocy wobec dzieci lub podejrzewają taką przemoc. Na dedykowanej akcji stronie

www.jakreagowac.pl zamieszczone zostaną symulacje sytuacji trudnych wraz z możliwymi

rozwiązaniami, z których można skorzystać w razie potrzeby. Mają one na celu wskazanie

w 3 krokach schematów reagowania, które każdy dorosły może zastosować

w codziennym życiu w sytuacji bycia świadkiem przemocy. Na stronie oraz w aplikacji na

Facebooku będzie można także zadeklarować swój aktywny udział w kampanii

„REAGUJ. MASZ PRAWO”, podpisując specjalną deklarację. Każda osoba, która

podpisze deklarację, zostanie Ambasadorem Kampanii „REAGUJ. MASZ PRAWO”.

Wierzę, że dzięki naszej wspólnej gotowości do pomocy krzywdzonemu dziecku uda

się zmienić nastawienie społeczne w kwestii stosowania przemocy wobec dzieci. Reagowanie

na płacz czy krzyk dziecka nigdy nie jest wtrącaniem się w cudze sprawy. Jest wyrazem

troski o najmłodszych, którzy sami nie potrafią się obronić. Dlatego apeluję do wszystkich:

REAGUJMY! MAMY PRAWO!
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