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«Τα παιδιά είναι πολίτες!»: Εκδήλωση µε αφορµή τα 25 χρόνια
από την υιοθέτηση της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού
25 χρόνια συµπληρώνονται φέτος από την υιοθέτηση της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα
∆ικαιώµατα του Παιδιού. Με αφορµή την επέτειο αυτή, ο Συνήγορος του Πολίτη, στο
πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού, διοργανώνει διήµερο
εκδηλώσεων µε τίτλο «Τα παιδιά είναι πολίτες!», στις 8 και 9 Νοεµβρίου 2014 στο
Πολιτιστικό Κέντρο Στ’ ∆ιαµερίσµατος ∆ήµου Αθηναίων (Ευελπίδων 18), αφιερωµένο
στον Janusz Korczak, πρωτεργάτη – υπερασπιστή των δικαιωµάτων των παιδιών.
«Τα παιδιά δεν είναι µελλοντικοί ενήλικες. Είναι άνθρωποι, σήµερα», είχε πει ο Korczak ήδη
από τις αρχές του προηγούµενου αιώνα, υποστηρίζοντας ότι το παιδί πρέπει να αναγνωρίζεται
ως ιδιαίτερο ον και έχει δικαίωµα στον σεβασµό, στην ισότιµη µεταχείριση, στην έκφραση
γνώµης, στην ιδιωτική ζωή, στις καλύτερες δυνατές συνθήκες ανάπτυξης. Στις µέρες µας, η
πλήρης εφαρµογή των δικαιωµάτων των παιδιών παραµένει µια πρόκληση.
Έναν αιώνα µετά οι ιδέες του Κόρτσακ αποτέλεσαν τη βάση της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα
∆ικαιώµατα του Παιδιού, που υιοθετήθηκε οµόφωνα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το
1989 και ρυθµίζει τις υποχρεώσεις των κρατών για την προστασία και την προαγωγή των
δικαιωµάτων του παιδιού. Έχει κυρωθεί από 194 χώρες και το 1992 έγινε νόµος µε αυξηµένη
τυπική ισχύ στην Ελλάδα (ν. 2101/92). Από το 2003, ο Συνήγορος παρακολουθεί την εφαρµογή
της Σύµβασης στη χώρα µας και έχει αποστείλει στην Επιτροπή ∆ικαιωµάτων του Παιδιού του
ΟΗΕ Έκθεση µε τις κυριότερες διαπιστώσεις και προτάσεις του. Παράλληλα προωθεί τη
διάδοσή της Σύµβασης µέσα από ποικίλες δράσεις ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και
εκπαίδευσης, συνεργασίες µε επαγγελµατίες και συναντήσεις µε παιδιά και ενήλικες. Τον Ιούλιο
του 2013 απέστειλε στα αρµόδια όργανα της Πολιτείας πρόταση 100 σηµείων για την
υιοθέτηση και υλοποίηση Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού.
Το διήµερο εκδηλώσεων διοργανώνεται σε συνεργασία µε τον Πολωνό Συνήγορο του
Παιδιού, την Πρεσβεία της Πολωνικής ∆ηµοκρατίας, την Παιδαγωγική Οµάδα για τον Φρενέ και
το Πανελλήνιο ∆ίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Η πρώτη µέρα απευθύνεται σε µαθητές
11-13 ετών από σχολεία της Αττικής και εκπαιδευτικούς. Περιλαµβάνει δρώµενα και εργαστήρια
που θα συντονίσουν θεατροπαιδαγωγοί, µε αφορµή το θεατρικό έργο του Κόρτσακ «Ματίας ο
Α΄». Παράλληλα θα γίνει ανταλλαγή εµπειριών εκπαιδευτικών, µε τον συντονισµό του
Συνηγόρου, µε θέµα «Πώς µπορούµε να διδάξουµε τα δικαιώµατα στους µαθητές µας;». Η
µέρα θα κλείσει µε οµαδική συζήτηση, µε τη συµµετοχή της Άλκης Ζέη. «Τα δικαιώµατα του
παιδιού από τον Korczak ως τις µέρες µας», είναι το θέµα για το οποίο θα µιλήσουν
ακαδηµαϊκοί, εκπρόσωποι φορέων, παιδαγωγοί και συγγραφείς τη δεύτερη µέρα, που
απευθύνεται σε ευρύ κοινό. Ανάµεσα στους εισηγητές είναι ο Πολωνός Συνήγορος του Παιδιού
Marek Michalak.
Ο Γιάνους Κόρτσακ (1878-1942) ήταν γιατρός, παιδαγωγός, συγγραφέας, δηµοσιογράφος. Αφιέρωσε όλη
του τη ζωή στα παιδιά. Ίδρυσε το πρωτοποριακό ορφανοτροφείο “Το σπίτι των Ορφανών ”, το οποίο είχε
κοινοβούλιο και παιδικό δικαστήριο, και εξέδωσε το πρώτο περιοδικό από και για παιδιά. Από τα
σηµαντικότερα έργα του είναι τα «Πώς να αγαπάς το παιδί», «Το δικαίωµα του παιδιού στο σεβασµό», «H
χαρούµενη παιδαγωγική» και ο «Ο Βασιλιάς Ματίας ο Α'», που µεταφράστηκε σε περισσότερες από 20
γλώσσες. Αρνούµενος να σώσει τη ζωή του, οδηγήθηκε στον θάνατο σε στρατόπεδο συγκέντρωσης µαζί
µε τα 192 παιδιά του ορφανοτροφείου του.
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