Co to s prawa dziecka?
Ka dy człowiek jest osob , ale aden człowiek nie rodzi si w pełni ukształtowany.
Pełni swojej osobowo ci musi rozwin .
Ka dy człowiek musi odpowiednio ukształtowa swoje ciało, musi uaktywni swoje
sily motoryczne pozwalaj ce mu si porusza , musi rozwin swoje zmysły pozwalaj ce mu
na kontakt z otaczaj cym go wiatem, musi rozwin uczucia, dzi ki którym b dzie mógł
reagowa na rzeczywisto i wreszcie musi nauczy si korzysta z woli i rozumu. Wola i
rozum charakteryzuj człowieka jako człowieka wła nie. Dzi ki nim człowiek w sposób
wolny i
wiadomy podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialno .
Człowiek musi si zatem rozwin i dojrze do wła ciwego sobie sposobu ycia.
Rozwój ten wyznacza sama ludzka natura. W natur t wpisane s swoiste prawa. To wła nie
prawa natury. Wypełnienie naturalnych praw ludzkich aktualizuje człowieka, ich
zablokowanie degraduje go.
Najwa niejszym, naturalnym prawem człowieka jest prawo do ycia. Z niego płynie
prawo do pełnego - na miar człowieka - rozwoju.
Ale prawa natury nale y dobrze rozpozna i zabezpieczy . Takim wła nie
zabezpieczeniem jest prawo stanowione, stworzone przez ludzi, ogłoszone i zobowi zuj ce
do jego przestrzegania. O dobrym prawie mówimy wówczas, gdy dobrze słu y człowiekowi a
wi c dobrze słu y jego aktualizacji.
Dzieci posiadaj szczególne prawa. Aktualizacja ich człowiecze stwa przebiega
bowiem w szczególny sposób. Dziecko nie potrafi samo zadba o siebie, nie potrafi
samodzielnie aktualizowa swojej natury. Potrzebuje do tego rodziców, opiekunów,
potrzebuje wielu innych ludzi. Dlatego naturalnymi "stra nikami" praw dziecka s jego
rodzice i opiekunowie. Ale dziecko potrzebuje te specjalnego zabezpieczenia w prawie
stanowionym. Dobre prawo stanowione mo e i powinno pomaga rodzicom i opiekunom w
rozwoju
dziecka.
W Polsce Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka oraz Ustawa o Rzeczniku
Praw Dziecka stanowi najwa niejsze odnosz ce si do dziecka stanowione akty prawne.

