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Wytyczne: Rzecznictwo z perspektywy salezjańskiej
1. Czym jest rzecznictwo?
Proces wspierania / umożliwiania ludziom:
- Wyrażenia swoich poglądów / obaw
- Uzyskania dostępu do informacji i usług
- Promowania i chronienia swoich praw / obowiązków
- ukazanie możliwości wyboru / opcje.
Dąży do tego, aby ludzie, szczególnie ci najbardziej wrażliwi mogli:
- Być upewnieni że ich głos zostanie wysłuchany w ważnych dla nich kwestiach
- Chronić / zabezpieczyć swoje prawa
- Być upewnieni że ich poglądy / pragnienia są autentycznie brane pod uwagę przy podejmowaniu
decyzji dotyczących ich życia.
Podsumowując, rzecznictwo to udzielanie głosu osobom wrażliwym, w tym dzieciom i młodzieży oraz
ich społecznościom poprzez:
- Podnoszenie świadomości na temat potrzebnych reform rządowych, w tym usług i ochrony socjalnej
- Prowadzenie kampanii z koalicjami i społeczeństwem obywatelskim
- Proponowanie rozwiązań jako zaufany partner rządu.
Ważne jest odróżnienie rzecznictwa od innych podobnych terminów, używanych czasem, jako
synonimów, które mają różne konotacje.
Lobby: praktyka rzecznictwa, której celem jest wpłynięcie na ciało kierownicze. Dlatego w kontekście
salezjańskim, dobrą zasadą jest unikanie używania tego terminu, ponieważ jesteśmy zwolennikami
wspólnego dobra.
Kampania: suma działań, które organizacja planuje / wykonuje, aby wpłynąć na politykę i podnieść
świadomość na temat konkretnego problemu.
2. Dlaczego rzecznictwo?
Działamy w systemie, który przyjął / skonsolidował niektóre wytyczne, dlatego istnieje wyraźna
potrzeba rzecznictwa. Te wytyczne nie podchodzą całościowo do osoby ludzkiej oraz nie dotykają
korzeni problemów życiowych.
Jeśli chcemy zapewnić aby nasz wkład był zgodny z charyzmatem Księdza Bosko i wielkim
doświadczeniem, które powstało od lat na całym świecie, poprzez System Prewencyjny, musimy
uprawiać rzecznictwo tak jak on nas nauczył: tzn. różnica polega na zmianie przyczyn leżących u
podstaw problemów, a nie tylko łagodzenie skutków dyskryminujących zasad.
3. Podstawowe wartości dla organizacji Ks. Bosko w prowadzeniu rzecznictwa
Aby skutecznie wstawiać siȩ za kimś, konieczne jest posiadanie jasnej wizji. W oparciu o nasze ponad
stu letnie doświadczenie edukacyjne opracowaliśmy liste podstawowych wartości wymienionych
poniżej:
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- Dzieci i prawa młodych ludzi są w centrum Misji Ks. Bosko.
- Salezjanie Księdza Bosko i ich organizacje są rozpoznawani na całym świecie ze wzglȩdu na ich
zaangażowanie w pomoc najbardziej potrzebującym oraz ze wzglȩdu na ich efektywną pracę i szerokie
doświadczenie w pracy w terenie obejmujące wiele sektorów, w których są zaangażowani na pierwszej
linii działania.
- To bogate dziedzictwo i wiedza powinny zostać wprowadzone do istniejących strategii i wytycznych,
aby przyczynić się do przekształcenia ich słabości strukturalnych i deficytów.
- Jednym z celów Ks. Bosko dla młodych ludzi było "stawanie się dobrymi Chrześcijanami i uczciwymi
obywatelami". W XXI wieku przekłada się to na promowanie uczestniczącego i aktywnego
obywatelstwa wśród dzieci i młodzieży, zachęcając ich do życia w sensowny sposób.
- Nasz system edukacyjny nie pozostawia dzieci i młodzieży samym sobie. Są oni częścią społeczności
edukacyjnej, która towarzyszy im osobiście, dlatego też wspieramy rozwój społeczności lokalnej która
jest kluczowym czynnikiem integracji społecznej młodych ludzi.
4. Tradycja rzecznictwa w Rodzinie Salezjańskiej
- Ksiądz Bosko wskazał nam drogę. Niektóre historyczne odniesienia do Księdza Bosko ukazują nam
wyraźnie, w jaki sposób bronił on praw młodych ludzi, w czasach kiedy prawa dzieci nie zostały ustalone
i sprecyzowane (np. Umowa o staż lub kontakty z organami publicznymi w celu "dobrego traktowania"
młodych ludzi itp.)
- Wizja Ks. Bosko antycypowała znaki czasu. Był on i jest nawet dzisiaj "motorem" wizji wciąż żywej i
aktualnej w dzisiejszych czasach. Ta wizja mocno wierzy w potencjalne dobro każdego młodego
człowieka i jego zdolność do transformacji osobistej i otaczającego społeczeństwa.
5. Zasady przewodnie rzecznictwa salezjańskiego
- Pracując nad zmianami w polityce promocji i ochrony praw dziecka, powinniśmy pamiętać, że
działamy nie jako aktywistyczna organizacja pozarządowa, ale jako "partnerzy" lokalnych, regionalnych
i krajowych rządów w harmonii z innymi podmiotami.
- Nasze przekazy są oparte na konkretnych doświadczeniach z tej dziedziny. Ruch Księdza Bosko
inwestuje swoje zasoby głównie w działania oparte na praktycznych doświadczeniach zebranych w
bezpośrednim dialogu z dziećmi i młodzieżą oraz z ich rodzinami i społecznościami.
- Pracujemy z najbardziej wrażliwą i zmarginalizowaną młodzieżą i z tego doświadczenia czerpiemy
informacje oparte na praktyce, a nie na teoretycznych deklaracjach;
- Partnerstwa z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami (instytucjami i innymi organizacjami
pozarządowymi) mają kluczowe znaczenie i są oparte na dialogu i wspólnej realizacji celów;
- Miękkie i skuteczne podejście do zmian z instytucjami na wszystkich szczeblach, budowanie dialogu
bardziej niż konfrontacja, dla pozytywnego rozwiązania problemów
- Głos dla tych którzy go nie mają jest naszą wiodącą koncepcją z podejściem oddolnym,
podtrzymującym nasze działania, stawiając młodych ludzi w centrum uwagi, słuchając ich i towarzysząc
im w promowaniu i ochronie ich praw;
- Ścisła współpraca i zaangażowanie także grup świeckich Rodziny Salezjańskiej, zgodnie z praktyką
Księdza Bosko, dostarcza nam innego spojrzenia na te zagadnienia i przyczynia się do wspólnego
budowania synergii, która jest bardziej skuteczna i ma większy wpływ na trudną sytuację.
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6. Główne dziedziny rzecznictwa
Prawa człowieka jako uniwersalne, niezbywalne, niepodzielne, współzależne i powiązane, koncetrując
siȩ na:
a) Prawach dziecka (dzieci i młodzież)
b) Edukacji: w tym edukacji technicznej i zawodowej, formalnej i nieformalnej
c) Walce z ubóstwem i promocji integracji społecznej
d) Rozwóju społeczności
e) Równych szansach dla mężczyzn i kobiet, dziewcząt i chłopców
f) Młodzieży jako promotorów pokoju
Agenda ONZ 2030 z jej celami zrównoważonego rozwoju (CZR) wraz ze szczegółowym programem i
podziałem na poszczególne cele stanowi dziś ważne tło dla każdej interwencji. W tym kierunku można
uwzględnić wiele innych tematów dotyczących rzecznictwa, takich jak migracja, handel ludźmi,
współpraca na rzecz rozwoju itp.
Ponadto promowanie i ochrona paradygmatu praw człowieka, w którym wszystkie prawa człowieka są
niepodzielne, współzależne i wzajemnie powiązane, pomaga nam rozpoznać ścisły związek między
sześcioma wymienionymi powyżej makrokategoriami i prowadzi nas do jasnego zrozumienia powiązań
istniejących pomiędzy prawami dziecka / migracją, dziećmi żyjącymi na ulicy / ubóstwem, dziećmi bez
opieki itd.
7. Środki
Ponieważ zaangażowanie wszystkich organizacji Ksiȩdza Bosko jest niezwykle rozległe i bogate, istnieje
potrzeba koordynacji. Aby przekazać określone wspólne przesłanie zgodnie z tym, co zostało ustalone
powyżej, opracowaliśmy nastȩpujące środki koordynacji.
7.1 Spotkania grupy ekspertów rzecznictwa
Międzynarodowe sieci salezjańskie działające w dziedzinie rzecznictwa zainicjowały kilka grup
ekspertów. Głównym celem tych grup jest zgromadzenie specjalistów w kilku wybranych tematach,
przemyślenie ich z perspektywy salezjańskiej i wypracowanie różnych propozycji wytycznych:
oświadczeń, dokumentów itp.
Ponadto grupy te mają efekt kaskadowy, przenosząc główne wytyczne z forów międzynarodowych do
salezjańskiej rzeczywistości lokalnej i krajowej, gdzie współpracują z osobami których dotyczą te
wytyczne. Przykładami takich grup są: grupa robocza "Don Bosco Network" w zakresie współpracy
rozwojowej i edukacji globalnej, grupa "Don Bosco International" EU 2020 zajmująca siȩ:
uczestnictwem, ubóstwem i migracją, wspólna grupa „Don Bosco Network” i „Don Bosco
International” ds. Rzecznictwa itp.
7.2. Dokumenty wytyczne
Przygotowywany jest zestaw dokumentów wytycznych wspierających działania rzecznicze członków
ruchu salezjańskiego. Zgodnie z wyżej wymienionymi pojęciami i tematami opracowano i
rozprowadzono następujące dokumenty wytyczne
1) Edukacja: Odpowiedź Salezjańska na Agendę 2030 (wrzesień 2016)
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2) Migracja: Podejście Salezjańskie do Małoletnich bez Opieki (grudzień 2016 r.)
3) Ubóstwo: Wytyczne w Sprawie Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego (październik 2017 r.)
7.3 Kampanie uświadamiające
Aby rozpowszechniać nasze przesłanie wśród różnych zainteresowanych stron, takich jak władze
publiczne, prywatni ofiarodawcy, organizacje trzeciego sektora i społeczeństwo w ogóle, wiele
organizacji salezjańskich pracuje nad kampaniami uświadamiającymi obejmującymi kilka tematów.
Kampanie te koncentrują się na dwóch głównych aspektach:
- kluczowe jest dzielenie się sytuacją posiadających prawa, których prawa nie są szanowane, i
sprzyjanie promowaniu zmian prawnych w imieniu podmiotów odpowiedzialnych, oraz
- Ważne jest, aby dotrzeć do opinii publicznej, aby zaangażować społeczeństwo we wsparcie
projektów, które pomagają osobom wymagającym szczególnej opieki i potrzebującym.
8. Struktury salezjańskie, które są już zaangażowane w rzecznictwo na forach międzynarodowych:
Do czerwca 2018 r. Salezjanie Księdza Bosko i powiązane z nimi organizacje są obecni na następujących
międzynarodowych forach na poziomie globalnym i regionalnym:
a) Poziom globalny
Organizacja Narodó Zjednoczonych
- status ECOSOC Salesian Missions w ONZ w Nowym Jorku
- status ECOSOC VIS, w ONZ w Genewie i w Nowym Jorku
b) Poziom regionalny
Europa
- Rzecznictwo DBI na poziomie europejskim
-

Europejska Agencja Praw Podstawowych

-

Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego (organizowany przez Komisję
Europejską)

-

Wspólne praktyki CEDEFOP (Agencja UE ds. T-VET)

-

Dialog strategiczny Komisji Europejskiej i fora (DG EMPL, DG EAC, DG JUST)

-

Rada Europy

- Rzecznictwo DBYN na poziomie europejskim (młodzież, integracja społeczna i edukacja nieformalna)
-

Europejskie Forum Młodzieży

-

Europejska Fundacja Młodzieży (Rada Europy)

-

Partnerstwo młodzieżowe Unia Europejska - Rada Europy

-

Dialog strategiczny Komisji Europejskiej i fora - DG EAC

- Rzecznictwo VIS na poziomie europejskim
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-

Europejska Agencja Praw Podstawowych

-

Europejska platforma społeczeństwa obywatelskiego przeciwko handlowi ludźmi

-

Rada Europy

W Azji, Afryce i Ameryce kilka inspektorii i organizacji zajmuje się rzecznictwem na szczeblu krajowym,
ale nie ma salezjańskiej obecności na forach regionalnych.

