
 בשנתיאנוש קורצ'אק חיבר 
  של זכויות הילד:ה" טָ ְר אּכַ גנה אהצהרת זכויות הילד, שאותה הוא כינה ה"מ  1929

  

  "אהוב כל ילד, לא רק את הילד שלך".  - לילד הזכות לאהבה
   

  "כבוד לתעלומות ולעליות והירידות של התפקיד הקשה של ההתבגרות".  - לילד הזכות לכבוד
   

"אנחנו לוקחים על עצמנו לחסל את הרעב,   - לילד הזכות לתנאים אופטימיים לגדילה ולצמיחה
אכזריות, פשע   – תנאים של צפיפות יתר, הזנחה וניצול. סבל שנולד מעוני מתפשט כמו כינים 

  וברוטאליות, ניזונים ממנה."
   

  "ילדים הם אינם האנשים של מחר. הם אנשים היום". -  לילד הזכות לחיות בהווה
   

  איננו כרטיס לוטו, המסומן לזכות בפרס הראשון"."ילד  - לילד הזכות להיות הוא עצמו
   

  "אין יותר כסילים בין הילדים מאשר בין המבוגרים".  - לילד הזכות לטעות
   

  "אנחנו מוותרים על הכמיהה המטעה לילדים מושלמים". - לילד הזכות להיכשל
   

לותינו. אנחנו "לא מאשרים לילדים לשים לב לחסרונותינו ולמגב - לילד הזכות להעביר ביקורת
  מופיעים בפניהם בלבוש השלמות של המבוגר".

   
"לעולם לא תבין ילדים אם תזלזל בתכונותיהם. מי מבקש את  - לילד הזכות להילקח ברצינות
  דעתו או הסכמתו של הילד?" 

   
"ערך השוק של הצעירים מאד הוא קטן מאד. רק בעיני   - לילד הזכות להערכה על מה שהוא

  רח של עץ התפוח לתפוח עצמו".אלוהים שווה הפ
   

  "אנחנו לוקחים על עצמנו להגן על הילד מכל צורה של אלימות והתעללות".  - לילד הזכות להגנה
"אם ילד בוטח בך עם סודו, היה אסיר תודה, כי אמונתו היא הפרס  -לילד הזכות לכיבוד סודותיו 

  הגדול ביותר".
   

ם ההוצאות על המערכת הצבאית גדולות יותר  "בולט מאד שבכל מקו - לילד הזכות לחינוך
  מאשר ההוצאות לחינוך".

   
"אנחנו עדיין בוזזים את ההרים, כורתים את העצים   – לילד הזכות לחיים לעתיד על כדור הארץ

  ומחסלים את החיות".
   

"לעיתים קרובות אנחנו השופטים הנוקשים שלהם במקום להיות היועצים   - לילד הזכות למחילה
  ים שלהם". והמנחמ

   
"עלינו להפסיק עם הסמכות המוחלטת. צריך תמיד להקשיב  - צדק-לילד הזכות להתנגד לאי

  ולראות את הדברים דרך עיני הילד".
   

"תנו לילדים לספוג את שמחת הבוקר. הראו להם אהבה, אדיבות והבנה   - לילד הזכות לאושר
  הוו דוגמא". –

   
"מקדמת ילדותנו אנו גדלים מתוך הרגשה כי הגדול חשוב מן הקטן. אני   - הזכות לשוויון  לילד
גאווה, בהתמודדו עם  -הוא פוסק ברגש –שמח הילד העומד על השולחן. אני גבוה ממך   –גדול 

  גילו".-בן
   

"אהבתה העמוקה של האם עבור ילדה חייבת לתת לו את הזכות   - לילד הזכות למות בטרם עת
  למות טרם עת. לא כל שיח צומח לעץ". 

  


