262

SŁOWNIK POJE˛Ć
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OCHRONA PRAW DZIECKA
W DOKUMENTACH MIE˛DZYNARODOWYCH
PROTECTION OF CHILDREN’S RIGHTS
IN INTERNATIONAL DOCUMENTS
Ochrona praw dziecka w dokumentach mie˛dzynarodowych stanowi
istotny aspekt mie˛dzynarodowej ochrony praw człowieka. Konwencja o Prawach Dziecka z 1989 r., definiujac
˛ od strony prawnej poje˛cie „dziecko”,
stwierdza: „W rozumieniu niniejszej konwencji «dziecko» oznacza każda˛
istote˛ ludzka˛ w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem
odnoszacym
˛
sie˛ do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność” (art. 1).
W preambule do tej konwencji odwołano sie˛ do licznych dokumentów
mie˛dzynarodowych, które potwierdzaja˛ przynależne dziecku prawa człowieka.
Państwa-Strony, które podpisały Konwencje˛ o Prawach Dziecka, uzgodniły
równocześnie zasady ochrony tychże uprawnień osobowych. Odwołano sie˛
m.in. do Karty Narodów Zjednoczonych z 1945 r., w której została uznana
wrodzona godność oraz zasada równych i niezbywalnych praw wszystkich
członków rodziny ludzkiej jako podstawa wolności, sprawiedliwości oraz
pokoju na świecie (Konwencja o Prawach Dziecka, 1989, preambuła). Współbrzmi to z wypowiedziami Jana Pawła II: „Pokój, który trzeba budować
w świecie, w którym ludy i narody, doświadczajace
˛ wielu różnych trudności,
żywia˛ nadzieje˛, że rodziny ludzkiej nie be˛da˛ jednoczyły jedynie interesy eko-
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nomiczne, ale trwały wysiłek na rzecz bardziej sprawiedliwego i solidarnego
współistnienia” (Jan Paweł II, 2001).
Konwencja o Prawach Dziecka podkreśla, że „ludy Narodów Zjednoczonych potwierdziły w Karcie [Narodów Zjednoczonych] swa˛ wiare˛ w podstawowe prawa człowieka oraz w godność i wartość jednostki ludzkiej i postanowiły sprzyjać poste˛powi społecznemu oraz osiaganiu
˛
lepszego poziomu
życia w warunkach wie˛kszej wolności” (Konwencja o Prawach Dziecka, 1989,
preambuła). Ponadto Państwa-Strony uznały, że: „Narody Zjednoczone w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz w Mie˛dzynarodowych Paktach
Praw Człowieka zgodziły sie˛ i proklamowały, iż każdy człowiek uprawniony
jest do korzystania z zawartych w nich praw i wolności, bez wzgle˛du na
jakiekolwiek różnice wynikajace
˛ z przynależności rasowej, koloru skóry, płci,
je˛zyka, religii, pogladów
˛
politycznych lub innych, narodowego lub społecznego pochodzenia, cenzusu majatkowego,
˛
urodzenia oraz jakichkolwiek innych” (tamże). Konwencja o Prawach Dziecka stwierdza również, że: „w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Narody Zjednoczone proklamowały, iż
dzieci maja˛ prawo do szczególnej troski i pomocy, wyrażajac
˛ przekonanie,
że rodzina jako podstawowa komórka społeczeństwa oraz naturalne środowisko rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci,
powinna być otoczona niezbe˛dna˛ ochrona˛ oraz wsparciem, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać swoje obowiazki
˛ w społeczeństwie, uznajac,
˛ że dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać sie˛ w środowisku rodzinnym, w atmosferze szcze˛ścia, miłości i zrozumienia, uważajac,
˛ że dziecko powinno być w pełni przygotowane do życia
w społeczeństwie jako indywidualnie ukształtowana jednostka, wychowana
w duchu ideałów zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych, a w szczególności w duchu pokoju, godności, tolerancji, wolności, równości i solidarności” (Konwencja o Prawach Dziecka, 1989, preambuła).
W kontekście powyższych stwierdzeń uzasadniono, iż „potrzeba otoczenia
dziecka szczególna˛ troska˛ została wyrażona w Genewskiej Deklaracji Praw
Dziecka z 1924 r. oraz Deklaracji Praw Dziecka przyje˛tej przez Zgromadzenie
Ogólne 20 listopada 1959 r. i uznanej w Ogólnej Deklaracji Praw Człowieka,
w Mie˛dzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych (w szczególności w artykułach 23 i 24), w Mie˛dzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (w szczególności w artykule 10), jak
również w statutach i stosownych dokumentach wyspecjalizowanych agencji
i mie˛dzynarodowych organizacji zajmujacych
˛
sie˛ zapewnieniem dobrobytu
dzieciom” (Konwencja o Prawach Dziecka, 1989, preambuła). Stwierdzono
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również, że „dziecko, z uwagi na swoja˛ niedojrzałość fizyczna˛ oraz umysłowa,
˛ wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej,
zarówno przed, jak i po urodzeniu”, jak również, że dzieci, które żyja˛
w wyjatkowo
˛
trudnych warunkach we wszystkich państwach świata, wymagaja˛ szczególnej troski, co wiaże
˛ sie˛ z koniecznościa˛ mie˛dzynarodowej współpracy dla poprawy warunków życia dzieci w każdym kraju, szczególnie
w krajach rozwijajacych
˛
sie˛ (tamże).
Mie˛dzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych
z 1966 r. podkreśla w art. 11 znaczenie współpracy mie˛dzynarodowej podejmowanej przez Państwa-Strony w celu zapewnienia urzeczywistnienia prawa
„każdej osoby do dostatecznego poziomu życia dla niej samej i jej rodziny,
w tym do dostatecznego wyżywienia, odzieży i mieszkania, oraz do stałego
polepszania warunków bytowych”. MPPGSiK formułuje to uprawnienie jako
„podstawowe prawo każdej osoby do wolności od głodu” (tamże).
Problematyke˛ praw dziecka postrzega sie˛ wie˛c także w szerszym kontekście ochrony prawa do pożywienia. To zagadnienie podejmuje protokół
dodatkowy do Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka, dotyczacy
˛ Praw
Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych, tzw. Protokół z San Salvador,
który uzasadnia niezbywalne prawo do pożywienia, stwierdzajac,
˛ że „Każda
osoba ma prawo do odpowiedniego odżywiania, które gwarantowałoby jej
możliwość korzystania z najwyższego szczebla rozwoju fizycznego, uczuciowego i umysłowego” (Protokół z San Salvador, 1988, art. 12). Ponadto
w powyższym protokole Państwa-Strony zobowiazuj
˛ a˛ sie˛, w celu realizacji
tego prawa i zlikwidowania niedożywienia, doskonalić metody produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji żywności oraz zwie˛kszyć współprace˛ mie˛dzynarodowa˛
dla wsparcia odpowiedniej działalności krajowej (tamże).
Na temat ochrony praw dzieci wypowiada sie˛ również Europejska Karta
Społeczna (1961, art. 7), zapewniajac
˛ specjalna˛ ochrone˛ „przed niebezpieczeństwami fizycznymi i moralnymi, na jakie dzieci i młodzież mogłyby
być narażone, a szczególnie przed niebezpieczeństwami wynikajacymi
˛
bezpośrednio lub pośrednio z ich pracy”.
Przytoczone dokumenty świadcza˛ o mie˛dzynarodowej ochronie praw dziecka. Dotycza˛ one niezbywalnych praw dziecka jako osoby ludzkiej. Dokumenty te stanowia˛ jedynie podstawowa˛ egzemplifikacje˛ ustawodawstwa mie˛dzynarodowego w tym zakresie.
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