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Συνάντηση Οµάδας Εφήβων Συµβούλων Συνηγόρου του Παιδιού
Στις 4 και 5 Ιουλίου διεξάγεται η δεύτερη συνάντηση της Οµάδας Εφήβων
Συµβούλων που έχει συγκροτήσει ο Συνήγορος του Πολίτη. Η συνάντηση θα γίνει
στο χώρο των παιδικών κατασκηνώσεων τέως ΥΠΕΧΩ∆Ε στη Μαλακάσα.
Η οµάδα θα ασχοληθεί µε τα ακόλουθα θέµατα:
- ∆ικαιώµατα του παιδιού και διαδίκτυο
- Προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού σε συνθήκες οικονοµικής και κοινωνικής
κρίσης
- ∆ικαιώµατα του παιδιού στην εκπαίδευση, την υγεία και θέµατα βίας.
Οι 20 έφηβοι που συµµετέχουν στην οµάδα προέρχονται από διάφορες περιοχές της
χώρας.
Μέλη της οµάδας και της κοινότητας εφήβων συµβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού
συµµετείχαν σε έρευνα µε θέµα την έκφραση µέσω του διαδικτύου. 23 έφηβοι διένειµαν
ερωτηµατολόγια σε γυµνάσια και λύκεια διαφόρων περιοχών της χώρας και συνέλεξαν
απαντήσεις από 1165 µαθητές. Από το 94% των εφήβων που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο
(73% τακτικά και 21% περιστασιακά), το 81% θεωρεί ότι είναι καλή ιδέα η λειτουργία
ιστολογίου για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε τα δικαιώµατα του παιδιού. Μάλιστα
ένας στους τρεις (32%) δηλώνει επιθυµία να γράφει άρθρα σε αυτό. Ανησυχητικό είναι το
γεγονός ότι 36% των µαθητών δεν θυµούνται να έχει γίνει καµία συζήτηση για τα
δικαιώµατα του παιδιού στο σχολείο τους. Την ύπαρξη του Συνηγόρου του Παιδιού γνώριζε
το 70% των εφήβων που ρωτήθηκαν, ενώ το site του έχουν επισκεφτεί µόνο το 15% αυτών.
Αναλυτικότερα τα στοιχεία της έρευνας παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.0-18.gr/kes .
Σε µια περίοδο που η Ελληνική κοινωνία βιώνει έντονα τις συνέπειες της οικονοµικής
κρίσης, η λειτουργία της οµάδας εφήβων συµβούλων επιτρέπει στον Συνήγορο του Πολίτη
να διαµορφώνει µε τη συνδροµή τους προτάσεις και πρακτικές για την προαγωγή των
δικαιωµάτων του παιδιού.
Τη διοργάνωση της εκδήλωσης στήριξαν το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, η Aegean Airlines και η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών.
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