„Płaczemy ponieważ w naszych krajach nie ma pokoju. Nie możemy się uczyć. Nie możemy
jeść. Jest tak wiele wojen. Nie ma już naszych rodziców, przyjaciół.”
Dzieci z Demokratycznej Republiki Konga

Co myślimy o prawach dziecka?

● Prawo do równego traktowania
'Nie czuję pokoju kiedy się kłócimy, kiedy czuję się upokorzony,
kiedy inni odrzucają mnie bo nie odpowiada im moje ubranie,
fryzura albo kiedy mnie obrażają.'
Zinedine, Belgia
● Prawo do wypoczynku,zabawy i gry
'Kiedy bawię się z innymi, tworzę pokój'
Łukasz, Polska
● Prawo do wyrażania poglądów
● Prawo do rodziny
'Kocham życie z rodziną, moich rodziców, moich braci. Nie lubię
wojska.'
Aksanti, Demokratyczna Republika Konga
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Drogie Dzieci!
"Na całym świecie wiele dzieci zastanawia się nad podstawowymi prawami dziecka, które
są jednakowe dla wszystkich bez względu na pochodzenie, stan zdrowia i osobiste
przekonania. Dziecko to człowiek poniżej 18 roku życia, który potrzebuje szczególnej opieki
od osób starszych, aby mógł rosnąć zdrowo i szczęśliwie. W ramach "Tapori" do wspólnej
refleksji nad tymi ważnymi kwestiami chcielibyśmy zaprosić również Was. Dbajmy razem o
prawa każdego dziecka - to nasz obowiązek!"

Ekipa Tapori

● Prawo do edukacji
'Dla mnie dyskryminacja jest wtedy, kiedy rodzice nie mają za co
nakarmić swoich dzieci. Kiedy nie stać ich żeby zapisać dzieci do
szkoły.'
Zana, Wybrzeże Kości Słoniowej
● Prawo do kultury
● Prawo do żywności
'Wszyscy powinniśmy oddawać wodę tym,którzy jej potrzebują, aby budować pokój.'
Gizelle, Demokratyczna Republika Konga
● Prawo do życia w pokoju
' Musi być mniej przemocy, ludzie powinni się szanować'
Amaïa, Francja
● Prawo do zachowania tożsamości
● Prawo do dachu nad głową
'Gdy śpię na ulicy, nie czuję się w pokoju'
Francja

Drzewo Praw Dziecka
Narysuj owoce z potrzebami dziecka:
1. Pomyśl nad odpowiedzią na pytanie:
Czego potrzebuję aby dobrze rosnąć?
2. Narysuj twoje ulubione owoce
3. Napisz na owocach co przyszło ci do głowy gdy myślałeś o pierwszym pytaniu.
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