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Πολύπλευρη φροντίδα, συνέπεια και επενδύσεις για τα παιδιά με αναπηρίες
ζητούν οι Συνήγοροι του Παιδιού από τις Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις
Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρίες, το Δίκτυο
Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού διοργανώνει παράλληλες δράσεις δημοσιότητας σε
Ευρωπαϊκές πόλεις, την πρώτη βδομάδα του Δεκεμβρίου, και απευθύνει έκκληση στα κράτη
μέλη να επικυρώσουν τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Προσώπων με
Αναπηρίες (2006) και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε
τα παιδιά με αναπηρίες να απολαμβάνουν ισότιμα τα δικαιώματά τους.
Ο Συνήγορος του Παιδιού, που λειτουργεί από το 2003 στο πλαίσιο της Ανεξάρτητης Αρχής
«Συνήγορος του Πολίτη», στο πλαίσιο των τακτικών του επισκέψεων σε σχολεία, δομές
φιλοξενίας και περίθαλψης παιδιών με αναπηρίες, έχει προγραμματίσει, ειδικότερα για αυτή
την εβδομάδα, σειρά επισκέψεων σε εκπαιδευτικές και προνοιακές δομές. Σκοπός του είναι η
επικοινωνία με τα παιδιά με αναπηρίες και τους εργαζόμενους στις δομές αυτές και η δημόσια
ανάδειξη της σημασίας της υλοποίησης του δικαιώματος των παιδιών αυτών για ισότιμη
πρόσβαση στην εκπαίδευση και κοινωνική φροντίδα, με την παροχή ποιοτικών
υποστηρικτικών υπηρεσιών, σύγχρονου εξοπλισμού, επαρκούς και κατάλληλου ανθρώπινου
δυναμικού. Παράλληλα, δημοσιοποιεί Σύνοψη των διαπιστώσεών του σχετικά με την
υλοποίηση των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες, όπως αυτά κατοχυρώνονται στο
διεθνές και εθνικό θεσμικό πλαίσιο.
Σημειώνεται ότι από τις 1200 περίπου αναφορές που έχει λάβει ο Συνήγορος από τον Ιούλιο
του 2003 σχετικά με παραβιάσεις δικαιωμάτων ανηλίκων, ένα σημαντικό ποσοστό (10%)
αφορά δικαιώματα παιδιών με αναπηρίες. Ειδικότερα, από τις υποθέσεις που έχει εξετάσει και
σχετίζονται με την εκπαίδευση (38% του συνόλου) περίπου 1 στις 4 (25,8%) αφορούν τα
μέτρα υποστήριξης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ο Συνήγορος του Παιδιού επισημαίνει ότι μολονότι στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχουν
γίνει θετικά βήματα, διαπιστώνονται ακόμη σοβαρότατα θεσμικά ελλείμματα και προβλήματα
στην εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου, με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός παιδιών με
αναπηρίες να εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις και να είναι αποκλεισμένα από την
κοινωνική ζωή και ιδιαίτερα από την εκπαίδευση, κατά παράβαση των κατοχυρωμένων, στο
εθνικό θεσμικό πλαίσιο δικαιωμάτων τους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις παραμελούνται και
από τις ίδιες τις οικογένειες, οι οποίες δεν λαμβάνουν τη δέουσα υποστήριξη από την Πολιτεία.
Ιδίως σε περιπτώσεις αλλοδαπών παιδιών που δεν είναι πολίτες της Ε.Ε. το πρόβλημα
εντείνεται από το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά δεν δικαιούνται προνοιακά επιδόματα ή άλλες
παροχές, ακόμη και εάν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Ωστόσο, παρά τις διαπιστώσεις αυτές,
επισημαίνεται ότι υπάρχουν και φωτεινά παραδείγματα δομών και επαγγελματιών που
συμβάλλουν σημαντικά στην υλοποίηση των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες και στη
βελτίωση των συνθηκών για την ισότιμη κοινωνική τους συμμετοχή.
Ο Συνήγορος του Πολίτη καλεί την ελληνική πολιτεία να εντείνει τις προσπάθειές της θέτοντας
ως προτεραιότητα τη λήψη των αναγκαίων θεσμικών μέτρων και τη διάθεση επαρκών
πόρων για την ουσιαστική υλοποίηση των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες σε όλους
τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Προσκαλεί δε όλους για την αποδοχή της διαφορετικότητας
ως μέρους της ανθρώπινης φύσης και καλεί τους πολίτες να αξιοποιούν το μεσολαβητικό ρόλο
της Ανεξάρτητης Αρχής για την επανόρθωση παραβιάσεων σε βάρος των παιδιών με
αναπηρία που αποτελούν πολλαπλά ευάλωτη κοινωνική ομάδα.

