Δελτίο Τύπου 19.9.06

«Για μια Ευρώπη που σέβεται τα Δικαιώματα των Παιδιών»
Διεθνείς δραστηριότητες του Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη και
Συνηγόρου του Παιδιού
Η Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη, που από το 2003 έχει
αναλάβει και την αποστολή του Συνηγόρου του Παιδιού, δραστηριοποιείται
και εκτός Ελλάδας, υποστηρίζοντας την Ευρωπαϊκή συνεργασία για την
καλύτερη δυνατή προάσπιση των Δικαιωμάτων του Παιδιού.
Κατά την περίοδο αυτή ο Συνήγορος του Πολίτη προετοιμάζει δύο
σημαντικές διεθνείς συναντήσεις στην Αθήνα:

•

Στις 26-28 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί στο Ζάππειο η Ετήσια Διάσκεψη
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού (ΕΝΟC), υπό την
προεδρεία του Έλληνα Βοηθού Συνηγόρου για τα Δικαιώματα του
Παιδιού κ. Γιώργου Μόσχου. Στη συνάντηση αυτή, στην οποία θα
συμμετάσχουν μόνο μέλη του Δικτύου και παρατηρητές – υπό ένταξη
μέλη, θα δοθεί φέτος έμφαση στη θεματική «Καταπολέμηση των
Διακρίσεων στην Εκπαίδευση» και θα υιοθετηθεί στην τελική της μορφή
Δημόσια Διακήρυξη για τα Ασυνόδευτα Παιδιά στην Ευρώπη. Για
αναλυτικότερη ενημέρωση των εκπροσώπων των ΜΜΕ θα δοθεί από τους
οργανωτές Συνέντευξη Τύπου στο Ζάππειο, την Τετάρτη 27
Σεπτεμβρίου ώρα 13:30.

•

Στις 29-30 Σεπτεμβρίου, ο Συνήγορος του Πολίτη, σε συνεργασία με
τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης
και τον Ρώσο Συνήγορο του Πολίτη, και στο πλαίσιο της Ρωσικής
προεδρίας στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης,
διοργανώνουν διεθνές Συνέδριο στο ξενοδοχείο Holiday Inn,
Μιχαλακοπούλου 50, με θέμα «Το έργο των Συνηγόρων για τα
Δικαιώματα του Παιδιού». Στο συνέδριο αυτό θα συμμετάσχουν
προσκεκλημένοι Συνήγοροι του Πολίτη και του Παιδιού από διάφορες
χώρες της Ευρώπης, εκπρόσωποι διεθνών και ελληνικών οργανισμών και
ΜΚΟ που ασχολούνται με τα δικαιώματα του παιδιού. Συνέντευξη
Τύπου σχετικά με τα συμπεράσματα του Συνεδρίου αυτού θα δοθεί στο
Holiday Inn το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου ώρα 13:00.

Στο μεταξύ, στις αρχές Σεπτεμβρίου ο κ. Μόσχος συναντήθηκε
διαδοχικά στο Στρασβούργο με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
την αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον

Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον Ευρωπαίο Συνήγορο του
Πολίτη, Ευρωβουλευτές και άλλους λειτουργούς, επιδιώκοντας την ενίσχυση
του θεσμικού ρόλου των Συνηγόρων του Παιδιού σε διεθνές και εθνικό
επίπεδο. Στις συναντήσεις αυτές διαπίστωσε το διεθνές ενδιαφέρον για
συνεργασία στην προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών και την
καταπολέμηση των φαινομένων βίας και εκμετάλλευσης σε βάρος τους. Με
αυτή την ευκαιρία, ο Συνήγορος του Πολίτη ευχαριστεί τις Ελληνίδες και
τους Έλληνες Ευρωβουλευτές που ενισχύουν τις διεθνείς του πρωτοβουλίες
για τα παιδιά και προωθούν σχετικά προγράμματα, όπως πρόσφατα το
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DAPHNE, που στηρίζει και τις δράσεις
του ENOC.
Επικοινωνία για τα προγραμματιζόμενα συνέδρια και τις υπόλοιπες
διεθνείς δραστηριότητες του Συνηγόρου του Παιδιού:
κα Άννα Ρούτση, τηλ. 210.7289703, 7289788
κα Ρόη Τζαβάρα τηλ. 210-7289610

