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"Super Express" popiera nową akcję rzecznika praw obywatelskich Janusza Kochanowskiego przeciwko ubóstwu 
 
 
Wiemy, co zrobić, aby Polacy wyszli z biedy 
 
 
 
"Super Express": - Co ma na celu zaproponowana przez pana akcja walki z ubóstwem i jakie są jej główne 
założenia? 
Janusz Kochanowski: - Zamierzeniem tego przedsięwzięcia jest dotarcie do wszystkich obywateli oraz 
podmiotów publicznych, społecznych i gospodarczych, i zaangażowanie ich w walkę z ubóstwem, a także 
zainicjowanie powstania krajowych strategii. W sytuacji ogólnoświatowego kryzysu finansowo-gospodarczego o 
trudnych do przewidzenia konsekwencjach walka z ubóstwem nabiera jeszcze głębszego sensu, a jej 
przygotowanie pod patronatem rzecznika praw obywatelskich -jeszcze poważniejszego znaczenia. W 2008 roku 
objąłem po raz drugi honorowym patronatem obchody Dnia Walki z Ubóstwem 17 października. Ważnym 
wydarzeniem tego Dnia była VIII Konwencja Ruchu przeciw Bezradności Społecznej pod hasłem: "Strategia 
walki z ubóstwem w Polsce. Diagnoza i zadania na lata 2009-2010" z zapytaniem w tytule: "Kogo w Polsce 
interesuje ubóstwo?", zorganizowana w Pałacu Belwederskim. 
 
- Jakie są efekty tych dyskusji? 
- Dorobek konwencji będzie stanowił punkt wyjścia dalszych prac nad strategią, która z kolei powinna generować 
gruntowne przemiany w naszej rzeczywistości. Partnerami w jej przygotowywaniu będą wszyscy, którzy swoją 
obecnością na konwencji potwierdzili, że nie jest im obojętna walka z ubóstwem. Cenną i liczną grupę stanowią 
również animatorzy i organizatorzy kilkudziesięciu przedsięwzięć na terenie całego kraju, którzy w 2008 roku, 
często już po raz drugi, na apel i pod patronatem honorowym rzecznika praw obywatelskich zorganizowali na 
swoim terenie różnorodne przedsięwzięcia związane z polskimi obchodami XXI Międzynarodowego Dnia Walki 
z Ubóstwem. 
 
- Czy myśli pan, że ta akcja może pomóc skutecznie ochronić społeczeństwo polskie przed skutkami 
kryzysu gospodarczego? 
- Rzecznik praw obywatelskich nie może obiecać rozwiązania problemu biedy w Polsce, ale mogę zapewnić, że 
zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby oddziaływać na instytucje do tego powołane. 
 
- Dlaczego akurat rzecznik praw obywatelskich postanowił walczyć z biedą, przecież od tego jest rząd, 
minister finansów i pracy? 
- Walka z biedą wpisuje się w zadania rzecznika praw obywatelskich, który zobowiązany jest wspierać wszelkie 
działania umożliwiające w praktyce realizację praw człowieka i obywatela. Jednak rzecznik sam nie jest w stanie 
przeciwdziałać ubóstwu. Konieczna jest współpraca. Dlatego liczę na pomoc organizacji pozarządowych, które 
same z siebie wiele w tym kierunku robią, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także mediów. 
 
- Pod nazwą "Jak wyjść z biedy" ogłosił pan konkurs dla dziennikarzy. Co, pana zdaniem, można osiągnąć 
dzięki zaangażowaniu do walki z ubóstwem naszego środowiska? 
- "Jak wyjść z biedy" to konkurs dla dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych organizowany przez 
rzecznika praw obywatelskich wspólnie z PAP i SDP Celem konkursu jest wsparcie wysiłków pojedynczych 
osób, jak również samorządów i organizacji pozarządowych w ograniczaniu obszarów biedy i bezradności 
społecznej. Pokazanie na konkretnych przykładach, jaki sposób walki z ubóstwem przynosi najlepsze rezultaty, 
ale również skąd się biorą porażki, dlaczego nie możemy poradzić sobie z przerwaniem zaklętego kręgu 
dziedziczenia biedy. Nie ulega wątpliwości, że ubóstwo stanowi zagrożenie dla realizacji praw obywatelskich, 
dlatego skuteczne rozwiązywanie tego problemu traktujemy również jako ważny element budowania 
społeczeństwa obywatelskiego. Suma nagród wynosi 27 tys. zł.  
 
Rozmawiała Marlena Mistrzak  
Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w regulaminie na stronie www.rpo.gov.pl 
 
 
 
 


