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Ομιλία από τθν Πρόεδρο τθσ ΠΕΠΕΠ Νινζττα Καηαντηι

Αγαπθτοί φίλοι,
Χαίρομαι που μαηευτικαμε ςιμερα με τθν ευκαιρία τθσ Εβδομάδασ Παιδιοφ 2010 για να ςυηθτιςουμε
ζνα καίριο, κατά τθ γνϊμθ μασ, ηιτθμα που αφορά ςτθν προςταςία και τθν εφαρμογι των
δικαιωμάτων των παιδιϊν μασ.
Θα ικελα να ξεκινιςω με μια μικρι αναφορά ςτθν Διεκνι φμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ
που υπογράφτθκε το 1989 και επικυρϊκθκε ςτθ ςυνζχεια από όλα τα κράτθ του κόςμου – εκτόσ των
ΗΠΑ και τθσ ομαλίασ. Η Κφπροσ ιταν από τισ πρϊτεσ χϊρεσ που επικφρωςαν τθν φμβαςθ
(Δεκζμβριοσ 1990) και ζκτοτε αυτι αποτελεί μζροσ τθσ νομοκεςίασ μασ – κατ ακρίβειαν πρζπει να
βρίςκεται υπεράνω τθσ εκνικισ νομοκεςίασ ςε περιπτϊςεισ όπου υπάρχει αντίφαςθ ι αντίκεςθ μεταξφ
των δφο.
Η φμβαςθ είναι το πϊτο Νομικό Κείμενο που αφορά ςτα δικαιϊματα των παιδιϊν και που
αναγνωρίηει το παιδί ωσ ανεξάρτθτο άτομο που διακζτει δικαιϊματα ακριβϊσ όπωσ όλα τα άλλα άτομα
θλικίασ άνω των 18 ετϊν. Η φμβαςθ κακορίηει πωσ παιδί ονομάηεται κάκε άτομο από 0 ζωσ και 18
ετϊν.
Μετά από αιϊνεσ νοοτροπίασ και πρακτικϊν που ικελαν το παιδί αντικείμενο ςτα χζρια και τισ
διακζςεισ των γονιϊν του, και των ενθλίκων γενικά, θ υπογραφι τθσ φμβαςθσ αυτισ είναι τεράςτιασ
ςθμαςίασ αφοφ αναγνωρίηει τα ανκρϊπινα δικαιϊματα – που όλοι κζλουμε να απολαμβάνουμε - και
ςτα άτομα κάτω των 18 χρόνων. Αναγνωρίηει το παιδί ωσ κάτοχο δικαιωμάτων και τθν οικογζνεια ωσ
τον κεντρικό φορζα εφαρμογισ και υλοποίθςθσ των δικαιωμάτων αυτϊν. Σαυτόχρονα, υποχρεϊνει το
κράτοσ να υποςτθρίηει τθν οικογζνεια με τρόπο που να μπορεί να αςκεί τον ρόλο τθσ ςτον μζγιςτο
δυνατόν βακμό ι να τθν αντικακιςτά εφόςον αυτό είναι προσ το ςυμφζρον του παιδιοφ.
Η φμβαςθ μπορεί να χωριςτεί ςε τρεισ ενότθτεσ δικαιωμάτων – εκείνα τθσ πρόνοιασ, εκείνα τθσ
προςταςίασ και εκείνα τθσ ςυμμετοχισ. Σονίηω – όπωσ ακριβϊσ τονίηεται και ςτθν φμβαςθ - πωσ όλα
τα δικαιϊματα ζχουν το ίδιο βάροσ και πωσ αν ζνα από αυτά παραβιάηεται είναι ςαν να μθν
εφαρμόηεται κανζνα.
Σα δικαιϊματα πρόνοιασ είναι εκείνα που αφοροφν ςτθν ταυτότθτα, ςτθν εκνικότθτα, ςτθν διατροφι,
τθν ζνδυςθ και τθν υπόδυςθ, ςτθν ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ, ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθν ψυχαγωγία,
και γενικά ςε όλεσ τισ παροχζσ προσ το παιδί είτε αυτζσ προζρχονται από τθν οικογζνεια είτε από το
κράτοσ είτε από τθ κοινωνία γενικότερα.
Σα δικαιϊματα προςταςίασ τονίηουν τθν υποχρζωςθ τθσ οικογζνειασ και του Κράτουσ να προςτατεφουν
το παιδί από οποιαδιποτε μορφι βίασ, από οποιοδιποτε κίνδυνο και από κάκε είδουσ εκμετάλλευςθ.
Παράλλθλα, είμαςτε υποχρεωμζνοι να αναλαμβάνουμε προλθπτικζσ δράςεισ αλλά και να
λειτουργοφμε κοινωνικά προγράμματα ζγκαιρθσ παρζμβαςθσ με ςτόχο τθν παροχι τθσ απαραίτθτθσ
ςτιριξθσ τόςο ςτο ίδιο το παιδί όςο και ςε όςουσ ζχουν τθν ευκφνθ τθσ φφλαξισ του.

Σα δικαιϊματα ςυμμετοχισ παρζχουν ςτο παιδί ςυγκεκριμζνεσ ελευκερίεσ όπωσ το δικαίωμα τθσ
ανεμπόδιςτθσ ζκφραςθσ τθσ άποψισ του, το δικαίωμα ςυμμετοχισ του ςε διαδικαςίεσ και αποφάςεισ
που το αφοροφν, το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςε πλθροφόρθςθ, το δικαίωμα για εναςχόλθςθ ςε
δραςτθριότθτεσ που το ενδιαφζρουν και το δικαίωμα ςε ψυχαγωγία. Ακόμα, επιβάλλεται υποχρζωςθ
των ενθλίκων – οικογζνειασ, κοινωνίασ και κράτουσ, για διαςφάλιςθ αυτϊν των δικαιωμάτων.
Παραδείγματοσ χάριν, το Άρκρο 12 λζει πωσ είναι υποχρζωςθ των υμβαλλομζνων Κρατϊν να
διαςφαλίηουν ςτο παιδί που είναι ικανό να ςχθματίςει τισ δικζσ του απόψεισ, το δικαίωμα ελεφκερθσ
ζκφραςθσ ςχετικά με οποιοδιποτε κζμα που το αφορά, δίνοντασ ςτισ απόψεισ του παιδιοφ το
απαιτοφμενο βάροσ ςφμφωνα με τθν θλικία του και το βακμό ωριμότθτάσ του. Σο Άρκρο 13 λζει πωσ
το παιδί ζχει το δικαίωμα τθσ ελεφκερθσ αναηιτθςθσ, λιψθσ και διάδοςθσ οποιουδιποτε είδουσ
πλθροφοριϊν και ιδεϊν, ανεξαρτιτωσ ςυνόρων, υπό προφορικι, γραπτι, τυπωμζνθ, ι καλλιτεχνικι
μορφι ι με οποιοδιποτε άλλο μζςο τθσ επιλογισ του παιδιοφ. Σο Άρκρο 15 αναφζρει πωσ κάκε παιδί
ζχει δικαίωμα ςτθν ελευκερία του να ςυνεταιρίηεται και να ςυνζρχεται ειρθνικά. Σο Άρκρο 16 ρθτά
αναφζρει πωσ κανζνα παιδί δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αυκαίρετων ι παράνομων
παρεμβάςεων ςτθν ιδιωτικι του ηωι, ςτθν οικογζνειά του, ςτθν κατοικία του ι ςτθν αλλθλογραφία
του, οφτε παράνομων προςβολϊν τθσ τιμισ και τθσ υπόλθψισ του.
Είναι ςυνεπϊσ πολφ ςθμαντικό να υπάρξει ιςορροπία ανάμεςα ςτην υποχρζωςη του Κράτουσ και τησ
οικογζνειασ να παρζχουν προςταςία ςτο παιδί και ςτο δικαίωμα του παιδιοφ να ζχει ελευθερίεσ οι
οποίεσ του επιτρζπουν να είναι ενεργό μζλοσ τθσ κοινωνίασ του, να ζχει πρόςβαςθ ςε πλθροφόρθςθ
και να ζχει ευκαιρίεσ για ψυχαγωγία μζςα από δραςτθριότθτεσ που το ενδιαφζρουν (π.χ. πρόςβαςθ
ςτο διαδίκτυο, ψθφιακά παιχνίδια, επικοινωνία και κοινωνικι δικτφωςθ μζςων υπολογιςτι κ.λπ.)
Σι εννοοφμε με τον όρο «υμμετοχι»;
Θα ικελα να ςασ δϊςω τισ απόψεισ τθσ Κυπριακισ Παιδοβουλισ γιατί κεωρϊ πωσ τα ίδια τα παιδιά
ξζρουν καλφτερα από εμάσ να εκφράςουν αυτό τουσ το δικαίωμα. Αντιγράφω λοιπόν από τθν
παρουςίαςι τουσ που ζκαναν ςτο υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ το 2009:
«Η παιδικι θλικία είναι μια αςτακισ και ταραγμζνθ εποχι. Η κοινωνία προςπακεί να μασ πείςει να
γίνουμε «ίδιοι» με τουσ ενιλικεσ. Η βίαιθ ςυμπεριφορά γίνεται αποδεκτι και επαινείται.
Δθμιουργοφμε λανκαςμζνεσ απόψεισ για τθν ηωι και βλζπουμε τα όνειρά μασ να καταρρζουν μπροςτά
ςτα μάτια μασ.
Σο ερϊτθμα είναι: Σι μποροφμε να κάνουμε; Πρζπει να παραμείνουμε πακθτικοί κεατζσ ι να
δράςουμε;
Η απάντθςθ είναι: «ΝΑ ΔΡΑΟΤΜΕ». Η απάντθςθ είναι να ΤΜΜΕΣΕΧΟΤΜΕ». Όπωσ είπε κάποτε ο
Gandhi: Γίνε θ αλλαγι που κζλεισ να δεισ ςτθν κοινωνία που ηεισ.
Για να ςυμμετζχουμε πρζπει να μασ ενκαρρφνουν και να μασ δϊςουν τθν ευκαιρία να διαμορφϊςουμε
και να εκφράςουμε τισ δικζσ μασ απόψεισ ςτα κζματα που μασ επθρεάηουν και μασ αφοροφν.
Πρζπει να δράςουμε:
• Να αποφφγουμε τθν πακθτικι ςτάςθ
• Να μθν περιμζνουμε από τουσ άλλουσ να αποφαςίςουν ςε κζματα που αφοροφν και εμάσ
• Να μιλάμε για τον εαυτό μασ
Είμαςτε ζνα κρίςιμο κομμάτι τθσ κοινωνίασ αφοφ αποτελοφμε τθν βάςθ τθσ μελλοντικισ εξζλιξθσ και
ανάπτυξισ τθσ. Όταν λαμβάνουμε ενεργό μζροσ ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ τθσ ηωισ, θ κοινωνία αποκτά

ορκότερθ και ακριβζςτερθ εικόνα για τα παιδιά και τουσ νζουσ. Κανζνασ δεν μπορεί να μιλά ι να
αποφαςίηει για μασ καλφτερα από μασ – τίποτε δεν πρζπει να γίνεται για μασ, χωρίσ εμάσ!
Μποροφμε και εμείσ να ςυμβάλουμε για ζναν καλφτερο κόςμο!
Ζχουμε ιδζεσ, εμπειρίεσ και γνϊςεισ που μποροφν να εμπλουτίςουν τθν κατανόθςθ των ενθλίκων για
ό,τι αφορά τα παιδιά και τουσ νζουσ. Μποροφμε να ςυνειςφζρουμε κετικά ςτθν διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων. Δεν είμαςτε μόνο οι «Ηγζτεσ τθσ αφριον» μα και οι Συνεταίροι του Σήμερα.
Σο πρϊτο βιμα για τθν ςυμμετοχι μασ είναι θ «Ευαιςκθτοποίθςθ» - Να μάκουμε τα δικαιϊματά μασ
και να φροντίςουμε να εφαρμόηονται (από εμάσ και από τουσ ενιλικεσ).
Σο δεφτερο βιμα είναι θ «Δράςθ» - Να δράςουμε και να γίνουμε Ενεργοί Πολίτεσ (αυτό ςθμαίνει να
αναμειχκοφμε ςτα κοινά και να είμαςτε ενιμεροι για το τι γίνεται ςτον τόπο μασ προτοφ
διαμορφϊςουμε τισ απόψεισ μασ).
Σο τρίτο βιμα είναι θ «Αναγνϊριςθ» - Να επιμζνουμε ϊςτε να μποροφμε να ψθφίηουμε από τθν θλικία
των 16 χρονϊν, τότε οι πολιτικοί κα λαμβάνουν περιςςότερο υπόψθ τισ απόψεισ και δικαιϊματά μασ.
Πλθροφοροφμε, Διαβουλευόμαςτε, Ενιςχφουμε τθν υμμετοχι, υναποφαςίηουμε»

Πϊσ όμωσ κα παραδϊςουμε τθν ςκυτάλθ ςτα παιδιά μασ;
Είναι αυτά τα βιματα αρκετά;
Είμαςτε ικανοποιθμζνοι από τθν πρόοδο μετά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ των Δικαιωμάτων του
Παιδιοφ;
Οι Μθ-κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ, οι τοπικζσ αρχζσ, οι εκνικζσ κυβερνιςεισ και θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
κάνουν κάκε τι δυνατόν για να διευκολφνουν τθν ςυμμετοχι μασ εφαρμόηοντασ πλιρωσ το άρκρο 12
τθσ φμβαςθσ;
Σα παιδιά, ξζρουν και αναγνωρίηουν τα ςυμμετοχικά τουσ δικαιϊματα;
Σα παιδιά, είναι ζτοιμα να αναλάβουν τθν ευκφνθ τθσ πλιρουσ ςυμμετοχισ τουσ ςε κάκε τομζα τθσ
ηωισ μασ;
Σα παιδιά, ζχουν τθν κζλθςθ να εργαςτοφν μαηί με τουσ ενιλικεσ για να δθμιουργιςουν μια κοινωνία
για όλουσ, ανεξάρτθτα από τθν θλικία τουσ;
Είμαςτε εμείσ, οι ενιλικεσ, ζτοιμοι να τα αποδεχτοφμε ωσ ίςουσ προσ ίςον;
Δεν το νομίηουμε…
Νομίηουμε πωσ δεν είμαςτε ζτοιμοι να μοιραςτοφμε τθν δφναμθ και τθν εξουςία μασ μαηί τουσ.
Νιϊκουμε πωσ δεν είμαςτε ζτοιμοι να αναλάβουμε τθν ευκφνθ που ςυνεπάγεται θ ςυνεχισ ςυμμετοχι
και παρουςία των παιδιϊν μαηί μασ.
Νιϊκουμε πωσ δεν είμαςτε ζτοιμοι να δεχτοφμε τθν πλιρθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν οικογενειακι,
κοινωνικι και πολιτικι ηωι γιατί αυτό κοςτίηει – ςε χριμα και ςε χρόνο.
Είναι μακρφσ ακόμα ο δρόμοσ μπροςτά μασ…
ασ καλοφμε να ςκεφτείτε και να διαφοροποιιςετε τον τρόπο αντίλθψισ ςασ για τα παιδιά.
ασ καλοφμε να προχωριςουμε μαηί – παιδιά και ενιλικεσ.
ασ καλοφμε να δθμιουργιςουμε μαηί ζναν κόςμο πλαςμζνο για ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.
Αγαπθτοί φίλοι,
Φζτοσ, διανφουμε το ζτοσ ενάντια ςτθ φτϊχεια και τον κοινωνικό αποκλειςμό. Δεν μπορϊ παρά να
κάμω μιαν αναφορά και ζναν ςυςχετιςμό μεταξφ αυτϊν και τθσ ςυμμετοχισ των παιδιϊν.

Πρϊτα-πρϊτα, είμαι περιφανθ που είμαι Κφπρια.
Είμαι περιφανθ όταν κάκε φορά που ςυηθτάμε για τα παιδιά ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο μπορϊ να λζω –
και να’ν’αλικεια – πωσ εμείσ ςτθν Κφπρο ζχουμε διατθριςει τισ αξίεσ μασ, διατθροφμε τον κεςμό τθσ
οικογζνειασ, κρατάμε τουσ ςτενοφσ δεςμοφσ με τα παιδιά μασ, τα φροντίηουμε και τα προςτατεφουμε
και γενικά «δουλεφουμε ςκλθρά για νάχουν εκείνα ζνα καλφτερο μζλλον».
Είμαι περιφανθ όταν ςκζφτομαι αυτά που παρζχουμε ςτα παιδιά μασ και τα οποία άλλοι Ευρωπαίοι
προςπακοφν ακόμα να κατοχυρϊςουν: τθν υποχρεωτικι δωρεάν εκπαίδευςθ, τθν δωρεάν
ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ, τισ αποτελεςματικζσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, τθν οικονομικι και θκικι
ςτιριξθ και τθν ζγκαιρθ πρόλθψθ.
Είμαι περιφανθ που είμαι Κφπρια όταν ακοφω για τα ποςοςτά των παιδιϊν που ηουν κάτω από τθν
φτϊχεια μζςα ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και μπορϊ να πω: όχι... ςε μασ το ποςοςτό είναι μικρότερο απ’
ότι των ενθλίκων, και μικρό ςχετικά με τουσ άλλουσ Ευρωπαίουσ.
Όμωσ, φζτοσ που θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ανακιρυξε τθν χρονιά ωσ Ζτοσ για τθν Καταπολζμθςθ τθσ
Φτϊχειασ και του Κοινωνικοφ Αποκλειςμοφ αναγκάςτθκα να ξαναςκεφτϊ και να μελετιςω βακφτερα
τισ δυο αυτζσ ζννοιεσ και ομολογϊ πωσ νιϊκω ςιμερα λιγότερο περιφανθ.
Διερωτικθκα πόςα από τα Δικαιϊματα των Παιδιϊν που αναφζρει θ φμβαςθ εφαρμόηονται και ςε
ποιο βακμό.
ταμάτθςα να μασ ςυγκρίνω με τουσ «άλλουσ» και άρχιςα να μασ ςυγκρίνω με τον εαυτό μασ – τον
καλό εαυτό μασ... αυτόν που εκμεταλλεφεται όλεσ τισ δυνατότθτζσ του.
κζφτθκα πωσ θ φτϊχεια και ο αποκλειςμόσ είναι κατάφωρθ παραβίαςθ των δικαιωμάτων των
παιδιϊν και ςυνειδθτοποίθςα πωσ όταν ζνα δικαίωμα δεν εφαρμόηεται, είναι ςαν να μθν εφαρμόηεται
κανζνα.
Αντιλιφκθκα πωσ θ Κοινωνικι Ενςωμάτωςθ, όπωσ και ο Κοινωνικόσ Αποκλειςμόσ, ενϊ φαινομενικά
είναι ξεκάκαρεσ ζννοιεσ, εν τοφτοισ ζχουν πολφ διαφορετικό νόθμα για τον κακϋ ζνα μασ. Νόθμα
ανάλογο με το κοινωνικό και πολιτιςτικό μασ υπόβακρο, και ανάλογο με τισ ςυγκεκριμζνεσ
κοινωνικοοικονομικζσ ςυνκικεσ που εκάςτοτε επικρατοφν ςτον χϊρο που ηοφμε.
Για μζνα, κοινωνικόσ αποκλειςμόσ είναι θ κατάςταςθ ςτθν οποία ζνα μζροσ του πλθκυςμοφ ζχει
περικωριοποιθκεί και ςτερείται βαςικϊν δικαιωμάτων ι δεν του επιτρζπεται να αςκιςει τα
δικαιϊματα αυτά ςτον ίδιο βακμό με τα υπόλοιπα άτομα τθσ κοινωνίασ ςτθν οποία ηει και, υποτίκεται,
ςυμμετζχει.
Κοινωνικι ενςωμάτωςθ είναι, κατά ςυνζπεια, θ διαδικαςία μζςα από τθν οποία πετυχαίνουμε τθν
αναγνϊριςθ όλων των δικαιωμάτων του ατόμου και τθν υλοποίθςθ και εφαρμογι τουσ ςτον ίδιο
βακμό με όλα τα υπόλοιπα μζλθ τθσ κοινωνίασ ςτθν οποία ηει και ςυμμετζχει.
Θεωρϊ λζξθ-κλειδί τθν λζξθ «ςυμμετοχι» αφοφ εξ οριςμοφ, τα άτομα που ςτεροφνται των
ςυμμετοχικϊν τουσ δικαιωμάτων είναι αυτόματα, ςε μεγαλφτερο ι μικρότερο βακμό, κοινωνικά
αποκλειςμζνα.

Ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ, ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο και για πολλά χρόνια, εςτιάςτθκε αποκλειςτικά
ςτθν οικονομικι πτυχι με ζμφαςθ ςτθν ανεργία, τθν μιςκοδοςία και τισ οικονομικζσ παροχζσ ςε
ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ όπωσ οι ςυνταξιοφχοι, οι αναξιοπακοφντεσ και οι άνεργοι. Φτάςαμε
όμωσ ςιμερα, επιτζλουσ, ςε τρεισ βαςικζσ διαπιςτϊςεισ που διαφοροποιοφν αυτιν τθ κζςθ και που
αλλάηουν τθν οπτικι μασ γωνία ςε ςχζςθ με αυτόν:
1. Η μείωςθ τθσ ανεργίασ δεν ζφερε τθν πολυπόκθτθ μείωςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ
2. Η εξαςφάλιςθ ενόσ τακτικοφ μιςκοφ ι μιασ οικονομικισ παροχισ, δεν εξαςφάλιςε ταυτόχρονα και
καλφτερεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ αφοφ, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, και τα δφο είναι κάτω από το όριο
τθσ φτϊχειασ, οφτε είχε ωσ αποτζλεςμα τθν αυτόματθ από-περικωριοποίθςθ των ατόμων και
3. Η επικρατοφςα νοοτροπία - τόςο θ κοινωνικι όςο και θ ατομικι - ςε ςχζςθ με τα άτομα που ηουν
ςε ςυνκικεσ κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, δεν επιτρζπει τθν εφκολθ διάβαςθ ςε ςυνκικεσ ζνταξθσ και
ενςωμάτωςθσ αλλά αναπαράγει τθν φτϊχεια και τον κοινωνικό αποκλειςμό. Δθλαδι, θ φτϊχεια
και ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ δεν είναι αποκλειςτικά κζμα «αρικμϊν» μα είναι και κζμα
νοοτροπίασ
Αναντίλεκτα, θ φτϊχεια αποτελεί κφριο παράγοντα κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, όμωσ νομίηω πωσ ςτθν
περίπτωςθ των παιδιϊν κα πρζπει να αςχολθκοφμε κυρίωσ με τθν τρίτθ διαπίςτωςθ, εκείνθ τθσ
νοοτροπίασ – τθσ κοινωνικισ αλλά και τθσ ατομικισ νοοτροπίασ, πϊσ δθλαδι αντιλαμβάνεται ο
κακζνασ τον εαυτό του – και πϊσ του επιτρζπεται να λειτουργεί μζςα ςτο κοινωνικό ςφνολο.
Ποιεσ αποκαλοφμε ςιμερα «ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ» - εκτόσ των φτωχϊν, των θλικιωμζνων
και των γυναικϊν, που διατρζχουν τον κίνδυνο κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, άρα, που ςτεροφνται ίςων
ευκαιριϊν, ίςθσ μεταχείριςθσ και ίςθσ αντιμετϊπιςθσ;
Θα μποροφςαμε να διακρίνουμε ζξι βαςικζσ ομάδεσ:
1. Σα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ (ό,τι κι αν ςθμαίνει ο όροσ αυτόσ … δεν είναι του παρόντοσ αλλά
χρειάηεται μια ςε βάκοσ ανάλυςθ και επαναξιολόγθςθ του όρου).
2. Οι Μετανάςτεσ, οι Πρόςφυγεσ και οι εκνικζσ μειονότθτεσ.
3. Σα άτομα με διαφοροποιθμζνο ςεξουαλικό προςανατολιςμό.
4. Σα άτομα που πάςχουν από αςκζνειεσ όπωσ π.χ. το AIDS.
5. Οι χριςτεσ και τα άτομα με ποινικό μθτρϊο.
6. Σα παιδιά.
Εφκολα αντιλαμβάνεται κανείσ πωσ ενϊ ςτισ πζντε από τισ ζξι αυτζσ κατθγορίεσ περιλαμβάνονται
άτομα όλων των θλικιϊν που διακζτουν ζνα – ασ μου επιτραπεί θ χριςθ τθσ λζξθσ – αρνθτικό
πρόςθμο, ςτθν τελευταία κατθγορία περιλαμβάνονται όλα ανεξαιρζτωσ τα άτομα που ανικουν ςε μια
ςυγκεκριμζνθ θλικιακι ομάδα, και μάλιςτα τθν ομάδα που όλοι αποκαλοφμε με περίςςιο
ςυναιςκθματιςμό «το μζλλον μασ»!
Και εξθγοφμαι:
Η επικρατοφςα νοοτροπία αφινει τα παιδιά ζξω από τα κοινωνικά και πολιτειακά δρϊμενα όχι γιατί
δεν είναι ςε κζςθ να ςυμμετζχουν ενεργά μα γιατί οι ενιλικεσ δεν το επιτρζπουν.
Σο άρκρο 12 τθσ φμβαςθσ των Δικαιωμάτων του Παιδιοφ αναφζρει ςαφϊσ πωσ όλα τα άτομα,
ανεξάρτθτα από τθν θλικία τουσ, ζχουν το δικαίωμα να εκφζρουν τθν άποψι τουσ ςε κζματα που τουσ

αφοροφν – και κζλω κάποιοσ να μου πει τι τελικά ΔΕΝ αφορά τα παιδιά, γιατί νομίηω πωσ ΟΛΑ
ανεξαιρζτωσ τα αφοροφν! – αλλά και πωσ αυτι θ γνϊμθ πρζπει να ειςακοφεται και να γίνεται ςεβαςτι.
Σα δικαιϊματα ςυμμετοχισ είναι, κατά γενικι ομολογία, δφςκολο να τα αντιλθφκοφμε και
δυςκολότερο να τα εφαρμόςουμε αφοφ θ υλοποίθςι τουσ ςθμαίνει αυτόματα τθν παραχϊρθςθ
μζρουσ τθσ εξουςίασ των ενθλίκων ςε άτομα μικρισ θλικίασ που κεωροφνται «ανϊριμα», «ευάλωτα»,
«επιπόλαια», «ανεφκυνα», «απαίδευτα», «άπειρα» και όλα τα ςυναφι.
Αγαπθτοί φίλοι,
υμμετοχι ςθμαίνει ίςεσ ευκαιρίεσ. υμμετοχι ςθμαίνει αναγνϊριςθ. υμμετοχι ςθμαίνει
ςυναπόφαςθ. υμμετοχι ςθμαίνει ςυναίνεςθ. υμμετοχι ςθμαίνει διαπραγμάτευςθ. υμμετοχι
ςθμαίνει όχι ςτισ διακρίςεισ. υμμετοχι ςθμαίνει δικαιοςφνθ και ιςότθτα και ιςοπολιτεία…
21 χρόνια μετά τθν υπογραφι και επικφρωςθ τθσ φμβαςθσ των Δικαιωμάτων του Παιδιοφ είναι
νομίηω καιρόσ να διαςφαλίςουμε τθν ίςθ ςυμμετοχι των παιδιϊν –όλων των παιδιϊν που ηουν ςτον
τόπο μασ ανεξάρτθτα από το χρϊμα του δζρματόσ τουσ και τθν καταγωγι των γονιϊν τουσ - ςε όλα τα
κοινωνικά δρϊμενα.
Να διαςφαλίςουμε τισ ίςεσ ευκαιρίεσ ςτθν εκπαίδευςθ – και δεν εννοϊ μόνο τθ ςχολικι γνϊςθ αλλά
γενικά τθν αγωγι ςτθν κουλτοφρα, τισ πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ, τθ γνϊςθ ζξω από το ςχολικό
πλαίςιο, τθν απόκτθςθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων που δεν περιλαμβάνονται ςτο ςχολικό πρόγραμμα κ.ο.κ.
Να διαςφαλίςουμε ότι τα παιδιά που δεν είναι οργανωμζνα – και που αποτελοφν τθν πλειοψθφία –
προςεγγίηονται ϊςτε να ακουςτοφν.
Να διαςφαλίςουμε ότι τα παιδιά με τα «αρνθτικά πρόςθμα» αντιμετωπίηονται ακριβϊσ όπωσ και τα
παιδιά με τα «κετικά πρόςθμα»;
Και…
Να διαςφαλίςουμε ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον εαυτό τουσ ωσ ιςότιμο πολίτθ ςτο κράτοσ τουσ.
Ωσ άτομο που δικαιοφται να ζχει διαφορετικι άποψθ.
Ωσ άτομο που μπορεί να πετφχει ςτόχουσ.
Ωσ υπεφκυνο άτομο – κοινωνικά και πολιτικά.
Είναι καιρόσ να διαφοροποιιςουμε τθν δικιά μασ νοοτροπία ςε ςχζςθ με τα παιδιά ϊςτε να τα
αποδεχτοφμε ωσ ιςότιμα μζλθ ςτθν κοινωνία.
Αν καταφζρουμε να δϊςουμε φωνι ςε όλα τα παιδιά – όχι μόνο μζςα από ςυνοπτικζσ διαδικαςίεσ μα
με δομζσ που να διαςφαλίηουν ότι το κάκε παιδί κα ζχει ζνα βιμα από το οποίο να μπορεί να ακουςτεί
και να επθρεάςει και τισ αποφάςεισ ςε κζματα που το αφοροφν – κα ζχουμε πετφχει τον ςτόχο τθσ
κοινωνικισ ζνταξθσ όλων των πολιτϊν.
Και τότε... κα γίνω διπλά περιφανθ που είμαι Κφπρια.
ασ ευχαριςτϊ.

