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Έφηβοι σύµβουλοι του Συνηγόρου συζητούν µε ενήλικες σε θέσεις ευθύνης
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού,
διοργάνωσε στις 27 Ιουνίου «Συνάντηση ∆ιαγενεακής Επικοινωνίας» µεταξύ 12 εφήβων
συµβούλων του και ενηλίκων που από τη θέση τους έχουν συµβολή στη λήψη των
αποφάσεων. Η συζήτηση αφορούσε το δικαίωµα συµµετοχής των παιδιών, ιδίως ως
απάντηση στη βία, τη σιωπή και την ανασφάλεια που βιώνουν την εποχή αυτή οι νέοι.
Στη συνάντηση πήραν µέρος η Γενική Γραµµατέας Πρόνοιας κα Ε. Μπέκου, ο Γενικός
Γραµµατέας Νέας Γενιάς κος Π. Κανελλόπουλος, ο ∆ιευθυντής Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής
Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού κος Γ. Νικολαϊδης και η Εισαγγελέας ανηλίκων
Αθήνας κα Ε. Σταθουλοπούλου. Είχαν προσκληθεί αλλά για έκτακτους λόγους δεν µπόρεσαν
να παραστούν ο ∆ιευθυντής Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας
κος Σ. Μερκούρης και ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου κος Κ.
Παπαϊωάννου, προς τους οποίους θα σταλούν ηλεκτρονικά τα ερωτήµατα των εφήβων προς
απάντηση.
Η συνάντηση ήταν το επιστέγασµα µιας δίµηνης διαδικασίας κατά την οποία 48 έφηβοι 1318 ετών από διάφορες περιοχές της χώρας συµµετείχαν σε δύο Ηµέρες ∆ιαλόγου που
διοργάνωσε ο Συνήγορος στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και αντάλλαξαν απόψεις µέσω
κλειστού ηλεκτρονικού φόρουµ σχετικά µε τα ζητήµατα αυτά. Ανάµεσά τους περιλαµβάνονταν
και έφηβοι µε µειονοτική / αλλοδαπή καταγωγή, έφηβοι µε αναπηρίες και έφηβοι που διαµένουν
σε ιδρύµατα.
Οι έφηβοι είχαν προετοιµάσει ερωτήµατα που απηύθυναν προς τους ενηλίκους. Τα θέµατα
αφορούν την οικογένεια, την επικοινωνία µε τους γονείς, τη βία στο σπίτι, την πρόσβαση σε
υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, τη διαβίωση σε ιδρύµατα, την πρόληψη και αντιµετώπιση της
βίας και του ρατσισµού στο σχολείο, την επικοινωνία µε τους εκπαιδευτικούς, τη λειτουργία των
µαθητικών κοινοτήτων, τη σχολική διαρροή, την παιδική εργασία, την ελευθερία θρησκευτικής
συνείδησης, τη συµµετοχή στην κοινωνική ζωή, την αντιµετώπιση των παιδιών από την
αστυνοµία και τα δικαστήρια, τη συµµετοχή τους σε δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, την
ακρόαση της γνώµης των παιδιών από ιατρικές υπηρεσίες, κ.ά. Από τη συνάντηση προέκυψαν
ενδιαφέρουσες ιδέες και προτάσεις, όπως η προετοιµασία, µε τη συνδροµή όλων των
συναρµόδιων φορέων, ενός ενηµερωτικού οδηγού σχετικά µε τα δικαιώµατα συµµετοχής και
τους φορείς στους οποίους µπορούν να απευθύνονται τα παιδιά όταν αντιµετωπίζουν σχετικά
προβλήµατα.
Οι συµµετέχοντες δεσµεύτηκαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους για την καλύτερη
κατοχύρωση, διάδοση και κατανόηση των δικαιωµάτων, έτσι ώστε τα παιδιά και οι έφηβοι να
µπορούν να ανταπεξέρχονται µε µεγαλύτερη επιτυχία στις δυσκολίες της σύγχρονης εποχής.
Μέρος των εξόδων της δράσης αυτής καλύπτεται από πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG
Justice) για την αξιολόγηση της νοµοθεσίας, πολιτικής και πρακτικής των κρατών – µελών της Ε.Ε. σε
σχέση µε τη συµµετοχή των παιδιών. ∆ιεξάγεται σε πέντε χώρες µε την ευθύνη της οργάνωσης Child-toChild Trust σε συνεργασία µε το ECORYS και το University of the West of England. Τα αεροπορικά
εισιτήρια για τη µετακίνηση των εφήβων συµβούλων και συνοδών τους προσέφερε δωρεάν η εταιρεία
Aegean Airlines.
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