ŚWIATOWY DZIEŃ SPRZECIWU
WOBEC BICIA DZIECI

30 kwietnia to Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec
Bicia Dzieci. W Polsce zakaz bicia dzieci regulowany jest
Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz
Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Nowelizacja z 2010 r.
wprowadziła całkowity zakaz stosowania jakichkolwiek kar
cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę
rodzicielską oraz sprawujące nad nim opiekę. Celem tej
inicjatywy jest przekonanie rodziców i opiekunów dzieci, że rezygnacja z przemocy i kar fizycznych, to jeden
z niezbędnych warunków pomyślnego rozwoju dziecka.
Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci to inicjatywa zapoczątkowana przez amerykańską
organizację EPOCH (End Physical Punishment of Children) w 2006 roku. Do XIX w. w kulturze Zachodu panowało
powszechne przekonanie, że dzieci należy dyscyplinować twardą ręką. Bycie dzieckiem oznaczało tyle, co bycie
istotą nie w pełni wartościową.
Pierwszą organizacją, która zaczęła walkę z przemocą wobec dzieci było Towarzystwo Zapobiegania
Cierpieniu Dzieci. W 1946 roku po raz pierwszy pojawiło się określenie „syndrom bitego dziecka”. W 1981 roku
powstał Komitet Ochrony Praw Dziecka, założony przez prof. Marię Łopatkową.
Na przełomie maja i czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zainicjował kampanię
społeczną „Reaguj. Masz prawo”. Kampania ta ma na celu stworzenie koalicji przeciwko przemocy wobec dzieci –
do tej koalicji powinien przyłączyć się każdy z nas, każdy przyzwoity człowiek. Musimy przyjąć raz na zawsze
prawdę, że dziecko nie jest niczyją własnością, należy zawsze taktować je podmiotowo.

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM
Naczelną zasadą naszej szkoły jest dbanie i działanie na rzecz dobra dziecka i w jego najlepszym interesie,
dlatego też staramy się wprowadzać standardy ochrony dzieci przed przemocą ze strony dorosłych oraz
rówieśników. Obecnie pracujemy nad Polityką ochrony dzieci przed krzywdzeniem i ubiegamy się o certyfikację
w ramach programu CHRONIMY DZIECI. Program realizowany jest w ramach Rządowego programu na lata 2014 –
2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

10 powodów, by nie bić dziecka!


Bicie dzieci może doprowadzać do fizycznych urazów, takich jak zasinienia,
obrzęki, krwiaki podtwardówkowe, uszkodzenia nerwów i złamania kości.



Bicie dziecka niszczy jego ufność i burzy poczucie własnej wartości. Dzieci
znacznie chętniej podejmują zachowania nastawione na współpracę, jeśli
łączy je z rodzicami silna więź miłości.



Bicie dzieci powoduje przekazywanie postawy akceptacji przemocy z pokolenia na pokolenie. Dzieci, które
są często bite, uczą się stosowania przemocy.



Bicie dzieci uczy je, że "silniejszy ma zawsze rację".



Bijąc dziecko za złe zachowanie, opiekun traci cenną szansę nauczenia go właściwego sposobu
postępowania.



Strach nie jest skuteczną metodą uczenia dzieci pożądanych zachowań. Bite dzieci zwykle zachowują się
dobrze tylko wtedy, kiedy stosujący przemoc dorosły znajduje się w pobliżu.



Wspomnienia z dzieciństwa osób, które jako dzieci były często bite, są zwykle pełne gniewu i urazy.



Fragmenty Pisma Świętego, za pomocą których uzasadnia się stosowanie kar fizycznych wobec dzieci,
można by równie dobrze wykorzystać do usprawiedliwienia niewolnictwa, dyskryminacji kobiet,
kazirodztwa i dzieciobójstwa. Powoływanie się na Biblię, aby uzasadnić bicie dzieci, jest przykładem
wybiórczego wykorzystywania religijnych ksiąg do usprawiedliwienia świeckiego sposobu myślenia.



Dzieci są często bite za zachowania, które nie są "złe" czy "niewłaściwe", ale wynikają z ich naturalnej
potrzeby badania świata, a także z potrzeb związanych z odżywianiem, snem, ruchem czy chęcią zwrócenia
na siebie uwagi.



Dzieci najłatwiej uczą się pożądanych zachowań, kiedy dorośli wyjaśniają im, jak powinny postępować,
rozmawiają z nimi oraz własnym zachowaniem dają im przykład odpowiedzialności, troski
i samodyscypliny.
Fragmenty broszury „Zamiast klapsa – jak z miłością
i szacunkiem wyznaczać dziecku granice".
Wszystkich Rodziców zapraszam do obejrzenia filmu przygotowanego przez Fundację Dzieci Niczyje,

ukazującego jak radzić sobie w sytuacjach trudnych bez wykorzystywania argumentu siły.

http://edukacja.fdn.pl/31ee6cce-a7cf-4e0f-9109-a8234c031e43/Extras/zamiast-klapsa.mp4
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