
                                                     

 

 

 

 

Dla każdego dziecka, dzieciństwo - 30. rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach 

Dziecka 

 

Siemiatycze dołączają do międzynarodowych obchodów 30. rocznicy Konwencji o Prawach 

Dziecka. Hasło – „Dla każdego dziecka, dzieciństwo” Siemiatycze – Dzieciom w 30. rocznicę 

uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. 

 

W 1989 r. światowi przywódcy podjęli historyczne zobowiązanie wobec dzieci na świecie i 

przyjęli Konwencję o Prawach Dziecka. Miasto Siemiatycze podobnie jak wiele innych miast, 

zarówno w Polsce jak i na całym świecie, dołącza do inicjatywy UNICEF Polska i 20 

listopada organizuje obchody 30. rocznicy uchwalenia tego dokumentu. 

 

Tego dnia w przedszkolach i szkołach miejskich przeprowadzone zostaną pogadanki 

tematyczne. Z 6-latkami z miejskich przedszkoli o ich prawach porozmawia Burmistrz 

Siemiatycz w czasie wyjątkowego spotkania, przygotowanego z myślą o najmłodszych. 20 

listopada w Siemiatyczach królować będzie kolor niebieski, który jest kolorem przewodnim 

30. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.  

 

Bardzo się cieszę, że Siemiatycze są w gronie miast, które włączyły się w międzynarodowe 

obchody 30. rocznicy Konwencji o Prawach Dziecka. Manifestujemy prawo każdego dziecka 

do wspaniałego, bezpiecznego i radosnego dzieciństwa. Robimy wszystko, by Siemiatycze 

były miastem przyjaznym dla najmłodszych. Uśmiech i radość dziecka są bezcenne, 

podkreśla Burmistrz Miasta Siemiatycze Piotr Siniakowicz.  

 

Konwencja o prawach dziecka uchwalona 20 listopada 1989 r. przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych, to najważniejszy dokument dotyczący praw dzieci na świecie. Mówi o tym, 

że każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują 

takie same prawa - prawa dziecka. Inicjatorem powstania Konwencji była Polska i to nasz 

kraj przedłożył jej pierwszy projekt. Do dziś konwencja jest najszerzej ratyfikowanym na 

świecie dokumentem z zakresu praw człowieka. 



                                                     

 

 

 

 

Bardzo cieszymy się, że tak wiele miast na całym świecie, w tym w Polsce, zdecydowało się 

dołączyć do obchodów 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, mówi Marek 

Krupiński, Dyrektor Generalny UNICEF Polska. Zapisy zawarte  w Konwencji są 

podstawą działalności UNICEF, który robi wszystko, aby stanowiły one kanon zasad 

etycznych i standardów międzynarodowych postępowania wobec dzieci. 

 

W ciągu 30 lat obowiązywania Konwencji życie dzieci w wielu aspektach zmieniło się na 

lepsze. O połowę zmniejszył się odsetek niedożywionych dzieci. Przypadki zahamowania 

wzrostu wśród dzieci poniżej 5. roku życia zmniejszyły się o 41%. Niestety, wciąż miliony 

dzieci na całym świecie potrzebują pomocy. Ponad 262 mln chłopców i dziewcząt nie chodzi 

do szkoły. Nadal dzieci z najuboższych rodzin są dwa razy bardziej narażone na śmierć przed 

ukończeniem 5. roku życia niż ich rówieśnicy z rodzin lepiej sytuowanych.  

 

Obchody 30-lecia Konwencji są okazją, aby przypomnieć o naszym zobowiązaniu do 

przestrzegania praw dzieci. To także sposobność trwałego zaangażowania, aby słuchać, 

wspierać i działać z dziećmi i młodzieżą oraz budować przyszłość z tymi, którzy będą ją 

kontynuować.  

 

Więcej informacji o Konwencji o prawach dziecka na stronie: prawadziecka.org  

 

 

 

 

 


