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Ο Συνήγορος στη Βουλή των Εφήβων 2015
Ο Συνήγορος του Πολίτη, µε την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού,
συµµετείχε τον Σεπτέµβρη του 2015 για δεύτερη φορά στις εργασίες της Βουλής
των Εφήβων, επιχειρώντας να συνδέσει το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του
Ιδρύµατος της Βουλής των Ελλήνων µε την ειδική αποστολή της Αρχής για την
προάσπιση και προαγωγή των δικαιωµάτων του παιδιού και να κινητοποιήσει
τους/τις έφηβους βουλευτές να συζητήσουν για θέµατα που συνδέονται µε τις
ανάγκες και εµπειρίες τους.
Ανταποκρινόµενος στην πρόσκληση του Ιδρύµατος, ο Συνήγορος συµµετείχε στο
σχεδιασµό της µεθοδολογίας της συνάντησης, προτείνοντας νέες τεχνικές για την
ενίσχυση της επικοινωνίας µεταξύ των εφήβων, την κατανοµή ευθυνών / ρόλων µεταξύ
τους και το «ζωντάνεµα» της συζήτησης µέσω παραδειγµάτων από τα σχολεία τους.
Παράλληλα ανέλαβε, σε ρόλο επισπεύδοντος υπουργού, την εισήγηση νοµοθετικής
πρότασης για την «πρόληψη και αντιµετώπιση των διακρίσεων στο χώρο του
σχολείου», θέµα που είχε επιλεγεί µε τη συνδροµή των εφήβων, όπως και την σύνταξη
σχετικής Αιτιολογικής Έκθεσης. Συµµετείχε επίσης στις 6 οµάδες διαβούλευσης και
στη συνεδρίαση της επιτροπής νοµοθετικού έργου, παρουσιάζοντας την ισχύουσα
νοµοθεσία, καταγράφοντας τις προτάσεις των εφήβων βουλευτών και ενσωµατώνοντάς
τις στο τελικό κείµενο που εγκρίθηκε από την επιτροπή και τέθηκε προς ψήφιση στην
Ολοµέλεια.
Ο Συνήγορος αξιοποίησε την πολύχρονη εµπειρία του, τόσο ως επίσηµος φορέας
προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης (σύµφωνα µε το ν.3304/05) όσο και ως
Συνήγορος του Παιδιού, στο πλαίσιο της οποίας έχει διερευνήσει σηµαντικό αριθµό
υποθέσεων που ενέχουν διακρίσεις και έχει συζητήσει µε µεγάλο αριθµό οµάδων
µαθητών και εκπαιδευτικών, ακούγοντας και αποτυπώνοντας τις απόψεις τους.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών ο Βοηθός Συνήγορος για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και
επιστήµονες της Αρχής επικοινώνησαν εκτενώς µε τους/τις εφήβους βουλευτές,
επισηµαίνοντας την αξία της σύνδεσης της εµπειρίας τους στο κοινοβούλιο µε την
προσωπική τους ενεργοποίηση για την ενίσχυση πρωτοβουλιών που προάγουν την
συνεργασία, την ισότιµη συµµετοχή και τον αλληλοσεβασµό στα σχολεία και στις
κοινότητες τους.
Σε ιδιαίτερη συνάντηση – ελεύθερη συζήτηση µε τους/τις εφήβους βουλευτές, ο Βοηθός
Συνήγορος κ. Μόσχος τους ενηµέρωσε αναλυτικότερα για το έργο του Συνηγόρου του
Παιδιού και άκουσε τις ιδέες τους για µια πιο ποιοτική και ουσιαστική συµµετοχή των
«εφήβων βουλευτών» σε διαδικασίες διαβούλευσης, τόσο µεταξύ τους όσο και µε
παράγοντες του δηµόσιου βίου. Έτσι ώστε, εκτός από εκπαιδευτικό πρόγραµµα
προσοµοίωσης, η Βουλή των Εφήβων να αποτελέσει σταδιακά και ένα πεδίο ευρύτερου
δηµοκρατικού διαλόγου µε τη συµµετοχή της νέας γενιάς.
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