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Έκκληση της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού
«Ξέρουμε ότι η χώρα μας περνάει δύσκολους καιρούς. Οι δύσκολοι καιροί όμως
δεν εμποδίζουν τα μεγάλα πράγματα. Ούτε δικαιολογούν την παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των παιδιών…»
Αυτά τονίζουν μεταξύ άλλων τα μέλη της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων του Συνηγόρου
του Παιδιού σε δημόσια δήλωση που υιοθέτησαν την 17η Νοέμβρη 2012 στην τελευταία
συνάντησή τους που διεξήχθη στη Ρόδο. Την Ομάδα συγκρότησε για πρώτη φορά το 2009 ο
Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού,
ακολουθώντας διεθνή πρότυπα, με στόχο να ακούει συστηματικά τις απόψεις των παιδιών. Η
Ομάδα της διετίας 2011-2012 είχε 20 μέλη ηλικίας 14-17 χρόνων από όλη την Ελλάδα και
ασχολήθηκε με πολλά σύγχρονα θέματα, όπως οι επιπτώσεις της κρίσης στη ζωή των
παιδιών, η αντιμετώπιση της βίας και επιθετικότητας μεταξύ ανηλίκων στο σχολείο, η
προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, η εκπαίδευση των μαθητών στα δικαιώματα, τα
δικαιώματα των παιδιών στα ιδρύματα, η πρόληψη και αντιμετώπιση της νεανικής
παραβατικότητας, η παιδική εργασία κ.ά. Συναντήθηκε 6 φορές (στην Αθήνα, στη
Θεσσαλονίκη, στη Μαλακάσα και στη Ρόδο) ενώ στη διάρκεια όλου του χρόνου αντάλλασσε
απόψεις και προτάσεις με το Συνήγορο μέσω κλειστού ηλεκτρονικού φόρουμ.
Η Ομάδα ολοκλήρωσε τις εργασίες της λίγο πριν την επέτειο των 23 χρόνων από την
υιοθέτηση της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στις 20
Νοεμβρίου, που έχει καθιερωθεί διεθνώς ως Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού. Με
αυτή την αφορμή οι έφηβοι σύμβουλοι αποφάσισαν να ετοιμάσουν μια δημόσια δήλωση, με
την οποία καλούν συνομηλίκους τους και ενήλικους πολίτες να ενημερωθούν και να
ευαισθητοποιηθούν περισσότερο για τα δικαιώματα του παιδιού και να αγωνιστούν για την
εμπέδωση και την προάσπισή τους. Στο κείμενο αυτό τονίζουν ότι «δεν θα πρέπει εξ αιτίας
της κρίσης να προκαλούνται και να γίνονται ανεκτές σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων,
όπως η βία σε βάρος των παιδιών, ο εκφοβισμός, οι διακρίσεις, οι επιθετικές και ρατσιστικές
συμπεριφορές, η εγκατάλειψη των παιδιών, η παιδική εργασία και η εκμετάλλευση».
Οι δράσεις της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων έχουν αποτυπωθεί στο www.0-18.gr/kes.
- Η μετακίνηση των εφήβων και των συνοδών τους έγινε από την Aegean Airlines, που προσφέρει
δωρεάν όλα τα εισιτήρια για τις συναντήσεις της Ομάδας.
- Η συνάντηση της Ρόδου διεξήχθη στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, που
παραχωρήθηκε ευγενικά για τις εργασίες της Ομάδας.
- Η φιλοξενία των εφήβων στη Ρόδο έγινε δωρεάν από το ξενοδοχείο «Ζέφυρος», ενώ ένας έφηβος με
αναπηρία φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Lomeniz.
- Οι έφηβοι ξεναγήθηκαν στην παλαιά πόλη από την πρόεδρο της οργάνωσης «Το σπίτι της Ευρώπης
στη Ρόδο».
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο:
Τμήμα Επικοινωνίας
Τζαβάρα Καλλιρρόη τηλ.210 7289610 κιν. 6979448887
Παπαγεωργοπούλου Δημητρία τηλ.210 7289604 κιν. 6979362413
Παραγυιός Πέτρος τηλ 210 7289625 κιν. 6977366424

