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∆ελτίο Τύπου
Μια σηµαντική απόφαση για τη χώρα µας ελήφθη στο τελευταίο συνέδριο του
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Συνηγόρων του Παιδιού ( ENOC – Εuropean Network of
Ombudspersons for Children ) που διεξήχθη στις 21-23 Σεπτεµβρίου στη
Βαρσοβία της Πολωνίας: ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη ανέλαβε την
Προεδρία για την ερχόµενη χρονιά και τη διεξαγωγή του συνεδρίου στην
Αθήνα το Σεπτέµβριο του 2006.
Το ENOC από το 1997 συνδέει και διευκολύνει τη συνεργασία όλων των
ανεξάρτητων αρχών που δραστηριοποιούνται για τα δικαιώµατα του παιδιού
στις χώρες του Συµβουλίου της Ευρώπης, πληρώντας ορισµένα θεσπισµένα
κριτήρια, όπως η ίδρυση και λειτουργία τους µε βάση κοινοβουλευτική
νοµοθετική πράξη, η ανεξαρτησία από τις κυβερνήσεις, η εστίαση στην
προάσπιση και προαγωγή των δικαιωµάτων του παιδιού και η άµεση επαφή µε
τα ίδια τα παιδιά.
Στο συνέδριο της Βαρσοβίας, στο οποίο συµµετείχαν περισσότεροι από 60
σύνεδροι από 26 χώρες, ανταλλάχτηκαν απόψεις και εµπειρίες από τη δράση
των Συνηγόρων σε θέµατα όπως η καταπολέµηση της βίας κατά των παιδιών
και η προάσπιση των δικαιωµάτων των παιδιών που αποχωρίζονται τις
οικογένειές τους (λόγω οικογενειακών προβληµάτων, διαζυγίων κλπ) όπως και
των ασυνόδευτων παιδιών που µετακινούνται από χώρα σε χώρα (µεταναστών,
προσφύγων, θυµάτων διακίνησης). Συζητήθηκαν επίσης άλλα ζητήµατα, όπως
η υποβολή συµπληρωµατικών εκθέσεων στον ΟΗΕ για την εφαρµογή της
Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, η δράση του Συµβουλίου της
Ευρώπης για τα παιδιά και η προώθηση του θεσµού του Συνηγόρου του
Παιδιού και σε άλλες χώρες.
Ο Βοηθός Συνήγορος για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού κος Γ. Μόσχος, ο οποίος
εκλέχτηκε πρόεδρος του ENOC για την ερχόµενη χρονιά, ανέλαβε να
συντονίσει την επικοινωνία µεταξύ των µελών µε στόχο την προετοιµασία
δηµοσίων θέσεων του ∆ικτύου, που ενισχύουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
τις παρεµβάσεις των Συνηγόρων για την έµπρακτη προάσπιση των
δικαιωµάτων του παιδιού.
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