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Tapori jest międzynarodowym ruchem przyjaźni pomiędzy

dziećmi, które pragną, by żaden z ich rówieśników na świecie nie
cierpiał z powodu biedy i żeby wszyscy mieli jednakowe szanse
na godne życie.
Od wielu lat dzieci z całego świata w listach Tapori wymieniają
się historiami o odwadze i przyjaźni. Wszystkie historie poka-
zują, jak ważne jest wychodzenie innym na przeciw i nie pozos-
tawianie nikogo w samotności. Pokazują też, że poznawanie
nowych przyjaciół nie zawsze jest łatwe.

W 2019 roku mija 30 lat od momentu przyjęcia Konwencji o

prawach dziecka, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Na-
rodów Zjednoczonych. Na stronie 7 dowiesz się o niektórych
prawach wszystkich dzieci, a na stronie 8 poznasz co dzieci z
całego świata, które uczestniczą w zajęciach Tapori, mówią na
temat tego, co jest dla nich ważne i zrozumiesz że to jest bar-
dzo powiązane z prawami dzieci.

Zanim przejdziesz dalej, proponujemy ci poznać historię Fon,

dziewczynki z Tajlandii, kraju w południowo-wschodniej Azji. Po
przeczytaniu historii zastanów się też i powiedz nam:

Co jest ważne dla ciebie
i jak o to dbasz?
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Fon to mała dziewczynka, która mieszka w Tajlandii, kraju w południowo-
wschodniej Azji. Jej imię oznacza „deszcz” w języku tajskim. Dom Fon
znajduje się na bardzo zatłoczonym obszarze - wszystkie domy znajdują
się blisko siebie. Wykonane są z desek, złomu i innych materiałów z od-
zysku. Rodziny z sąsiedztwa Fon opuściły prowincję z nadzieją znalezie-
nia lepszego życia w Bangkoku. Wielu z tych ludzi pracuje teraz jako
sprzedawcy uliczni. Sprzedają słodkie ziemniaki, orzeszki ziemne,
owoce, kukurydzę karmelową, napoje smakowe… Babcia Fon wykonuje i
sprzedaje piękne girlandy kwiatowe z jaśminu i czerwonych róż.

Fon lubi patrzeć jak jej babcia pracuje. Pewnego dnia Fon zbiera się na
odwagę, by zapytać babcię:
- „Czy mogę również robić i sprzedawać girlandy z kwiatów, aby nasza
rodzina miała trochę więcej pieniędzy?” 

Fon ciągle prosi babcię, żeby pozwoliła jej spróbować, aż ta w końcu zga-
dza się.

HISTORIA FON,
DZIEWCZYNKI Z  TAJLANDII
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Każdego ranka setki sprzedawców
ulicznych podążają spiesznie na
rynek. Babcia Fon jest wśród nich:
idzie na targowisko, aby kupić
świeży jaśmin, róże i inne kwiaty.
Następnie spędza cały dzień w
domu układając kwiaty, podczas
gdy Fon jest w szkole. Fon wraca
ze szkoły: kierowca Tuk Tuka* za-
biera ją na drugą stronę rzeki,
gdzie znajduje się mnóstwo ulicz-
nych restauracji.

Sznurek na szyi Fon utrzymuje
tacę, na której trzyma przed sobą
wianki z kwiatów ładnie wyekspono-
wane. Fon przechodzi od jednego
stoiska do drugiego:
- „Czy chcesz trochę kwiatów?
Każdy wianek kosztuje tylko dzie-
sięć batów**!”.

Fon pyta swoją babcię:
- „Co się dzieje, gdy rodzina nie

może sprzedać wszystkich swoich
wianków i nie ma wystarczająco
dużo pieniędzy, by kupić kwiaty na
następny dzień?”
- „Wtedy musimy pożyczyć pienią-
dze od naszych sąsiadów. W ten
sposób wspieramy się wzajemnie”.

Podczas pory deszczowej babcia
Fon martwi się. W deszczowe dni
jest często po północy, kiedy jej i
Fon udaje się sprzedać kilka ostat-
nich girland z kwiatami. Po takich
dniach trudno jest obudzić się wy-
starczająco wcześnie następnego
ranka, aby pójść do szkoły! Opusz-
czanie szkoły sprawia, że Fon chce
płakać razem z deszczem!

* Tuk Tuk to rodzaj motocykla trzykołowego z siedzeniami dla pasażerów,
używany jako transport publiczny.
** Baty to pieniądze Tajlandii. 10 batów to trochę ponad 1 złoty.4



Kiedy Fon wraca do klasy, jej nau-
czycielka pyta ją:
- „Dlaczego przestałaś przychodzić
do szkoły? Gdzie byłaś?”
Fon jest smutna i zdenerwowana.
Wyjaśnia w jaki sposób pomaga
swojej rodzinie i mówi o trudno-
ściach, jakie napotyka, gdy pada
deszcz. Nauczycielka nie odsyła
Fon do domu. Sugeruje, aby Fon
została po szkole nadrobić zaległo-
ści. Organizuje również dodatkowy
czas, żeby Fon napisała test.
- „Moja nauczycielka jest taka
miła!” - mówi Fon sama do siebie.

Gdy pora deszczowa się kończy,
życie wraca do normy. Fon nadal
sprzedaje girlandy ze swoją babcią
i chodzi regularnie do szkoły.

Ale pewnego dnia babcia Fon zos-
taje potrącona przez samochód!

Musi spędzić kilka tygodni w szpi-
talu. Fon i jej dziadek odwiedzają
ją codziennie.

- „Fon, moja malutka” - mówi bab-
cia: „Wiesz, nigdy więcej nie będę
w stanie wykonywać wianków tak,
jak do tej pory”.

***
Fon bierze na siebie więcej obo-
wiązków w rodzinie i jest z tego
dumna.
Pod koniec roku szkolnego Fon jest
szczęśliwa:
- „Nauczycielka pozwoliła mi
przejść do następnej klasy mimo
tego, że opuściłam wiele dni. Kiedy
dostanę się do wyższych klas będę
się starała nadążyć z materiałem!
Bardzo się cieszę, że mam możli-
wość uczyć się i pomagać rodzinie.
Chcę kontynuować edukację, aby
moja rodzina nie miała już tak cięż-
kiego życia”.
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Dzięki historii, którą przed chwilą przeczytaliście,

dowiedzieliście się o życiu dziewczynki Fon.

Jak myślisz, co jest ważne dla niej i jak ona o to dba?
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ZADANIE

Proponujemy tobie powiedzieć o tym, co jest ważne dla ciebie!
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Ilustracje - D‛Ange Rambelo - Madagaskar

Konwencja Narodów Zjednoczonch o Prawach Dziecka

Podstawowe prawa dziecka są jednakowe na całym świecie dla wszystkich bez
względu na pochodzenie, stan zdrowia i osobiste przekonania. Dziecko potrzebuje
szczególnej opieki od osób dorosłych, aby mogło rosnąć zdrowo i szczęśliwie.
W 1989 roku została uchwalona Konwencja, która zobowiazuje do działania na
rzecz dobra dziecka i poszanowania praw, uznaje rodzinę jako najlepsze środowi-
sko dla dziecka, które trzeba wspierać.
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"Nikt nie jestlepszy od nikogo in-nego, nieważne kimjest. Ważne jest to, żeżyjemy".

- dzieci zHiszpanii

"Mieć rodzinę.

Żeby ktoś opiekował

się mną, kiedy jestem

chory. Szkoła. Szpital. Za-

bawa. Dzieci mają prawo

chodzić do szkoły. Działajmy

razem, aby prawa każdej

osoby były szanowane".

- dzieci z Majotta

Co mówią dzieci z innych krajów....Co mówią dzieci z innych krajów....

"Chciałbym,
aby nie byłowięcejzanieczyszczeń.

Marzę, aby ludzie

dzielili się ze sobą".
- dzieci zFrancji

„Uczyć się to
prawo. Nie móc

uczęszczać do

szkoły to przemoc.

Jedzenie jest prawem.

Głód to przemoc". - dzieci z
Madagaskaru

"Moim życzeniem jest,

aby wojna i walki ustały.

Najważniejsza jest szkoła i

wspólne życie w społeczeństwie.

Wspólne życie oznacza niesienie

miłości, przyjaźni, unikanie konfliktów,

wojny i o wiele więcej. Należy uczyć

się i chodzić do szkoły, aby być

użytecznym dla społeczeństwa".

- dzieci z Demokratycznej Repu-

bliki Konga

"Chciałbym, aby

domy dla biednych

ludzi nie były tak drogie,

ponieważ w naszym domu

jest wiele robaków. Moim

marzeniem jest, aby każda

rodzina mogła pojechać na wa-

kacje nad morze, aby potem

mieć dobre wspomnienia".

- dzieci z Francji

"Dla mnie

kluczem do

przyjaźni, by być do-

brym obywatelem jest:

poszanowanie środowiska,

poszanowanie innych ludzi

i ochrona naszej wyspy".

- dzieci z

Wyspy Reunion

"Pew-

nego dnia

chciałb
ym

mieszkać z moją

rodziną w
 ład

nym

domu".

- d
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Majo
tta

"Mimo że jesteśmy

różni, wszyscy

możemy żyć w pokoju i

uczyć się, że przyjaźń

jest ważna".

- dzieci z Gwatemali

"W naszej oko-

licy wiele dzieci nie

chodzi do szkoły. To nie

jest dobre dla ich

przyszłości. Mogą stać się

przestępcami"
- dzieci z Burkina Faso
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"Kocham moją

rodzinę, bo pomaga mi

odrabiać pracę domową.

Kocha mnie. To bardzo

ważne, że ktoś cię kocha".

- dzieci z Belgii

Ilustracje - Robert Alejandro - Filipiny
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