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Σε μια περίοδο που το δικαίωμα των παιδιών να έχουν λόγο στα θέματα που τα αφορούν
και τα επηρεάζουν, αναδεικνύεται ως αίτημα και πρωταρχική ανάγκη της κοινωνίας μας, ο
Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού,
εγκαινιάζει μια νέα συνεργασία με εφήβους. Συγκροτεί μια Ομάδα Εφήβων Συμβούλων, με
τους οποίους θα έχει σταθερή συνεργασία στη διάρκεια όλου του χρόνου, ακούγοντας τη
γνώμη τους για θέματα με τα οποία ο Συνήγορος ασχολείται. Επίσης ο Συνήγορος ξεκινά μια
σειρά από δράσεις που θα αποβλέπουν στην συμμετοχή μεγάλου αριθμού εφήβων στον
ανοικτό διάλογο σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού και την προώθηση
των σχετικών θεσμικών αλλαγών στην ελληνική κοινωνία.
Την 11η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, διεξήχθη στα γραφεία του
Συνηγόρου του Παιδιού η κλήρωση για την συγκρότηση της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων,
ύστερα από πρόσκληση που είχε διακινηθεί στα σχολεία όλης της χώρας, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Παιδείας, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις που εργάζονται με παιδιά και εφήβους
καθώς και μέσω του διαδικτύου. 410 αγόρια και κορίτσια γεννημένα από το 1991 μέχρι το
1995 έστειλαν τις αιτήσεις τους. Ανταποκρινόμενος στο ζωηρό ενδιαφέρον των εφήβων, των
γονιών και των εκπαιδευτικών τους, ο Συνήγορος του Παιδιού αποφάσισε τα παρακάτω:
1. Δίνει σε όλες και όλους τους εφήβους που απέστειλαν αιτήσεις, τη δυνατότητα να
γίνουν μέλη στην Κοινότητα Εφήβων Συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού, η οποία μέσα
από ηλεκτρονικό φόρουμ, αλλά και με άλλους τρόπους θα ανταλλάσσει απόψεις σε διάφορα
θέματα που αφορούν τα παιδιά και τα δικαιώματά τους. Το φόρουμ αυτό, που θα ξεκινήσει να
λειτουργεί στις αρχές του 2009, θα ανοίξει σταδιακά και σε άλλους εφήβους που θα
εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους.
2. Προτείνει σε ομάδες μαθητών σε σχολεία ή σε άλλες νεανικές ομάδες να συμμετέχουν
στο διάλογο γύρω από τα θέματα με τα οποία ασχολείται ο Συνήγορος του Παιδιού, και να
του στέλνουν τα συμπεράσματα συζητήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων τους και τις προτάσεις
τους, τα οποία θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.0-18.gr.
3. Προσκαλεί στην πρώτη συνάντηση της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων 33 αγόρια και
κορίτσια, ώστε κατά την εκπαίδευση και προετοιμασία των δράσεών της να υπάρχει ποικιλία
απόψεων και προσεγγίσεων. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται έφηβοι που διαμένουν σε όλες
τις Περιφέρειες της χώρας, μεταξύ αυτών και παιδιά μεταναστών, παιδιά που ανήκουν σε
μειονότητες, που διαμένουν σε ιδρύματα ή έχουν κάποια αναπηρία.
Η Ομάδα θα συναντιέται 3-4 φορές τον χρόνο, δίνοντας έμφαση σε ειδικά θέματα που θα
επιλεγούν στην πρώτη συνάντηση. Ενδιάμεσα, τα μέλη της θα επικοινωνούν και με άλλους
τρόπους. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο Συνήγορος θα επισκέπτεται τα μέλη της Ομάδας στα
σχολεία τους ή στα ιδρύματα όπου διαμένουν.
Η πρώτη συνάντηση της Ομάδας προγραμματίζεται να διεξαχθεί στην Αθήνα στις 10-11
Ιανουαρίου 2009. Η δεύτερη θα γίνει στην Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο.
Επειδή ο Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει προς το παρόν τη δυνατότητα να καλύπτει έξοδα
μετακίνησης τρίτων, αξιοποιεί την φιλική προσφορά της εταιρείας Aegean Airlines που
διαθέτει δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια για την μετακίνηση των μελών της Ομάδας και των
συνοδών τους, καθώς και της Ένωσης Ξενοδόχων Αθήνας που προσφέρει φιλοξενία σε
ξενοδοχειακές μονάδες της πρωτεύουσας.
Αναλυτικότερες πληροφορίες για την Ομάδα Εφήβων Συμβούλων και το έργο της
υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Παιδιού (www.0-18.gr).
Επικοινωνία για περισσότερα στοιχεία: τηλέφωνα 210.7289703 και 210.7289744.

