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Panie Prezydencie, wzywamy Pana do zawetowania „Ustawy
o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich”.

Ustawa wyrządzi krzywdę najmłodszym Polkom i Polakom. Spowoduje
nieodwracalne szkody w społeczeństwie, bo na wiele lat zdegraduje
model edukacji i wychowania dzieci i młodzieży w Polsce. Nowo przyjęte
przepisy nie mają na celu wsparcia młodych ludzi w kryzysie ani ich
resocjalizacji czy edukacji. Jedynym ich celem jest dotkliwe ukaranie
młodych ludzi za każde naruszenie prawa i porządku.

1 września br. – dzień wejścia w życie ustawy - to fatalny komunikat dla
dzieci i młodzieży, wracających po wakacjach do szkół. Minister
Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, przy aprobacie Ministra Edukacji
i Nauki Przemysława Czarnka chcą zamienić szkoły w największą,
ogólnopolską sieć placówek karnych. Dyrektorzy staną się nagle
funkcjonariuszami systemu wymiaru sprawiedliwości. Przez prawie dwa
lata uczniowie i rodzice zmagali się z wyzwaniem zdalnej lub
hybrydowej edukacji w pandemii. Teraz szkoły mają zamienić się
z miejsc zdobywania wiedzy w placówki wykonywania kar
porządkowych.

Od wielu lat przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz
ochrony praw dzieci postulowali konieczność kompleksowej nowelizacji
ustawy (z dnia 23 października 1982 r.) o postępowaniu w sprawach
nieletnich. Najważniejsze postulaty środowiska dotyczyły uwzględnienia
postępu wiedzy w dziedzinie psychologii rozwojowej człowieka. „Ustawa
z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich” nie spełnia
tych oczekiwań.



Zasady orzekania najsurowszego środka poprawczego umożliwiają
przekształcenie go w faktyczny środek karny, przekreślający możliwość
oddziaływania resocjalizacyjnego. Sposób postępowania wobec
nieletnich cierpiących na choroby psychiczne lub inne zakłócenia
czynności psychicznych wymaga podejścia kompleksowego.
Zastosowanie do postępowań w sprawach nieletnich procedury
cywilnej budzi zastrzeżenia na gruncie art. 40 Konwencji o Prawach
Dziecka. Przyznanie dyrektorowi schroniska, ośrodka lub zakładu
poprawczego lub leczniczego uprawnienia do zakazania kontaktów
nieletniego z osobami spoza tych placówek (w tym z rodziną) narusza
standardy określone w art. 37 Konwencji o Prawach Dziecka i  art. 113
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Powinno być ostatecznością
                 w postępowaniu z nieletnim i wyłączną domeną decyzji sądu.

Panie Prezydencie, piastuje Pan stanowisko strażnika Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, której art. 72 gwarantuje ochronę praw
dziecka, dlatego apelujemy do Pana o zawetowanie tej ustawy. Dla
dobra młodych Polek i Polaków. Dla dobra całego polskiego
społeczeństwa!


