זכויות ילדים לפי תפיסתו של יאנוש קורצ'אק
(אהוב את הילד ,לא רק את שלך).

(הבה נדרוש כבוד לעיניים נוצצות ,למצח חלק ,לנעורים וביטחון .מדוע עיניים עמומות ,גבה מקומטת,
שיער אפור לא מסודר או התפטרות עייפה צריכים לכבד יותר?)

(אנו דורשים :תרחיקו את הרעב ,הקור ,הרטיבות ,הסירחון ,הצפיפות ,צפיפות היתר).

(ילדים אינם אנשי המחר; הם אנשים היום).

(ילד אינו כרטיס לוטו ,מסומן כדי לזכות בפרס הראשי).

(אין יותר טיפשים בקרב ילדים מאשר בקרב מבוגרים).

(אנו מוותרים על הכמיהה המתעתעת לילדים מושלמים).

(מי שואל את הילד לדעתו ולהסכמתו?)

(לילד ,בהיותו קטן ,יש הערכה קטנה).

(ככל שהשנים חולפות ,הפער בין דרישות המבוגרים לרצונות הילדים הולך ומתרחב).

.
(כבד את הסודות שלהם).

(לכל אחד יש את הזכות לרכושו ,לא משנה כמה חסר חשיבות או חסר ערך הוא).

לילד יש את הזכות להתנגד להשפעה חינוכית המתנגשת עם אמונותיו שלו.
(למזלה של האנושות ,איננו מסוגלים להכריח ילדים להיכנע להתקפות על השכל הישר ועל האנושיות
שלהם).

(אנחנו חייבים לשים קץ לרודנות).

(אנחנו השופטים היחידים של מעשיו ,תנועותיו ,מחשבותיו ותוכניותיו של הילד ...אני יודע שבית
משפט לילדים הוא חיוני ,שבחמישים שנה לא יהיה בית ספר אחד ,לא מוסד אחד ,בלי).

(הילד העבריין הוא עדיין ילד ...למרבה הצער ,הסבל של עוני מתפשט כמו כינים :סדיזם ,פשע ,גסות
רוח ,ואכזריות מטופחים על זה).

(אפילו שזה יהיה אובדן של חלוק נחל).

זכויות ילדים לפי תפיסתו של יאנוש קורצ'אק
(אהוב את הילד ,לא רק את שלך).

(הבה נדרוש כבוד לעיניים נוצצות ,למצח חלק ,לנעורים וביטחון .מדוע עיניים עמומות ,גבה מקומטת,
שיער אפור לא מסודר או התפטרות עייפה צריכים לכבד יותר?)

(אנו דורשים :תרחיקו את הרעב ,הקור ,הרטיבות ,הסירחון ,הצפיפות ,צפיפות היתר).

(ילדים אינם אנשי המחר; הם אנשים היום).

(ילד אינו כרטיס לוטו ,מסומן כדי לזכות בפרס הראשי).

(אין יותר טיפשים בקרב ילדים מאשר בקרב מבוגרים).

(אנו מוותרים על הכמיהה המתעתעת לילדים מושלמים).

(מי שואל את הילד לדעתו ולהסכמתו?)

(לילד ,בהיותו קטן ,יש הערכה קטנה).

