Αγαπεηνί θίινη,
Δθ κέξνπο ηεο Παγθύπξηαο Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο θαη Δπεκεξίαο
Παηδηνύ (ΠΣΔΠΔΠ) ραηξεηίδσ κε κεγάιε ραξά ηελ ζεκεξηλή εθδήισζε κε ηελ
επθαηξία ηεο 19εο επεηείνπ ηεο ππνγξαθήο ηεο Γηεζλνύο Σύκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ
ηνπ Παηδηνύ πνπ θαη ε ρώξα καο έρεη επηθπξώζεη.
Μεηά από αηώλεο λννηξνπίαο θαη πξαθηηθώλ πνπ ήζειαλ ην παηδί αληηθείκελν ζηα
ρέξηα θαη ηηο δηαζέζεηο ησλ γνληώλ ηνπ, θαη ησλ ελειίθσλ γεληθά, ε ππνγξαθή ηεο
Σύκβαζεο απηήο είλαη ηεξάζηηαο ζεκαζίαο αθνύ αλαγλσξίδεη ηα αλζξώπηλα
δηθαηώκαηα – πνπ όινη ζέινπκε λα απνιακβάλνπκε - θαη ζηα άηνκα θάησ ησλ 18
ρξόλσλ. Αλαγλσξίδεη ην παηδί σο θάηνρν δηθαησκάησλ θαη ηελ νηθνγέλεηα σο ηνλ
θεληξηθό θνξέα εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο ησλ δηθαησκάησλ απηώλ. Ταπηόρξνλα,
ππνρξεώλεη ην θξάηνο λα ππνζηεξίδεη ηελ νηθνγέλεηα κε ηξόπν πνπ λα κπνξεί λα
αζθεί ηνλ ξόιν ηεο ζηνλ κέγηζην δπλαηόλ βαζκό.
Με απηό ην ζθεπηηθό θαη κε πξνβιεκαηηζκό γηα ην θαηά πόζνλ κέζα ζηελ ζεκεξηλή
νηθνγέλεηα δηαζθαιίδεηαη ε πιήξεο εθαξκνγή ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ, έρεη
επηιεγεί ην ζέκα ηεο θεηηλήο ΔΒΓΟΜΑΓΑΣ ΠΑΙΓΙΟΥ. Δλόο ζεζκνύ πνπ μεθίλεζε
ην 1979 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γηεζλνύο Έηνπο Παηδηνύ θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα
κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ θαη ησλ αξκνδίσλ ζηα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά καο αιιά θαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ παηδηώλ ζηελ
δηακόξθσζε πξνηάζεσλ γηα επίιπζή ηνπο.
Μέζα από ην Δηήζην ζπλέδξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην πεξαζκέλν
Σαββαηνθύξηαθν ζηελ Πάθν, κέζα από ζπδεηήζεηο καζεηώλ ζε όιεο ηηο επαξρίεο,
κέζα από ζπγθεθξηκέλεο εθδειώζεηο κε παηδηά δηαθόξσλ θνηλσληθώλ νκάδσλ –
παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, πεξηζσξηνπνηεκέλα θαη αιινδαπά παηδηά θ.ά.,
πεξηκέλνπκε λα εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηνλ ηόπν
καο θαη ζηνηρεία γηα ηελ έθηαζε θαη ηνλ βαζκό ηεο εθαξκνγήο ησλ δηθαησκάησλ ησλ
παηδηώλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα – θάζε νηθνγέλεηα, πγηή, πξνβιεκαηηθή, κνλνγνληθή,
ζεηή θ.ιπ. Η επεμεξγαζία ησλ πνξηζκάησλ ζα καο νδεγήζεη ζε πξνηάζεηο θαη
εηζεγήζεηο πξνο ηνπο αξκνδίνπο έηζη ώζηε λα θαιπηεξεύζνπλ νη ζπλζήθεο ησλ
παηδηώλ καο, όισλ ησλ παηδηώλ πνπ δνπλ ζηελ Κύπξν…
Μεγάιε ζεκαζία δίλεη ε ΠΣΔΠΔΠ ζηα ζπκκεηνρηθά δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ θαη
ζηνλ ζεβαζκό ηεο έθθξαζεο ηεο άπνςήο ηνπο. Η γλώκε ηνπο δελ πξέπεη κόλν λα
αθνύγεηαη κα θαη λα εηζαθνύγεηαη!
Θέισ λα ζηαζώ ηδηαηηέξα ζηελ αγαζηή ζπλεξγαζία καο κε ηελ Δπίηξνπν ησλ
Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ – ελόο ζεζκνύ πνπ άξρηζε πξηλ έλα ρξόλν θαη θαίλεηαη
ήδε λα απνδίδεη θαξπνύο - θαη λα ηνλίζσ πσο κέζα από απηήλ επειπηζηνύκε λα
θαηαθέξνπκε:
 Τελ επέθηαζε ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη ζηηο νηθνγέλεηεο από ηηο
Κνηλσληθέο Υπεξεζίεο ώζηε λα θαιύςνπλ ην ζύλνιν ησλ νηθνγελεηώλ θαη όρη
κόλν ηηο «πξνβιεκαηηθέο»



Τελ εθπόλεζε θαη ιεηηνπξγία πξνγξακκάησλ πξόιεςεο νηθνγελεηαθώλ
πξνβιεκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ νδεγνύλ ζε δηάιπζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη
είλαη πάληνηε ζε βάξνο ησλ παηδηώλ



Τε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο ησλ γνληώλ, κα θαη ησλ ίδησλ ησλ
παηδηώλ, ζηε Σύκβαζε θαη ζηνπο ηξόπνπο εθαξκνγήο ηεο κέζα ζηελ θαζεκεξηλή
καο δσή – ηόζν ζηηο ζρέζεηο καο όζν θαη ζηηο δξάζεηο καο



Τελ πιήξε αλαγλώξηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ από ηνπο γνλείο:
– ηελ αλαγλώξηζε ηνπ γεγνλόηνο πσο ηα παηδηά είλαη αλεμάξηεηα άηνκα πνπ
ρξίδνπλ κελ Πξνζηαζίαο αιιά όρη ππεξπξνζηαηεπηηζκνύ θαη θαηαπίεζεο
– ηελ αλαγλώξηζε πσο ην παηδί δηθαηνύηαη παξνρώλ όπσο ε ζηέγαζε, ε έλδπζε,
ε εθπαίδεπζε, ε πεξίζαιςε θαη ε ςπραγσγία θαη πσο όηαλ νη γνλείο αδπλαηνύλ
λα ηηο πξνζθέξνπλ πξέπεη ην θξάηνο λα παξέρεη ηελ αλαγθαία ςπρνινγηθή
ζηήξημε θαη πιηθή βνήζεηα
– ηελ αλαγλώξηζε ηνπ γεγνλόηνο πσο ην παηδί έρεη άπνςε θαη κπνξεί λα ηελ
εθθέξεη θαη πσο ε άπνςε απηή πξέπεη λα γίλεηαη ζεβαζηή

Θεσξνύκε πσο ε νηθνγέλεηα είλαη ν πξώηνο θνξέαο πνπ καζαίλεη ζην παηδί πώο λα
δηαπξαγκαηεύεηαη, πώο λα επηιύεη ηηο δηαθνξέο ηνπ θαη πώο λα ζπκκεηέρεη ελεξγά.
Σπλεπώο, ε πιήξεο αλαγλώξηζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ παηδηνύ λα εθθέξεη ηελ άπνςή
ηνπ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθόηεηάο ηνπ θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ σο ελεξγνύ πνιίηε.
Τέινο, ζέισ λα ηνλίζσ ηελ πξαγκαηηθή ζπλεξγαζία καο κε ην Υπνπξγείν Δξγαζίαο
θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, ηελ Υπνπξγό πξνζσπηθά αιιά θαη ηηο Υπεξεζίεο
Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, σο ηνπο πιένλ αξκνδίνπο γηα ηελ εθπόλεζε θαη εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ επεκεξία θαη ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηώλ καο. Η
Δζληθή πνιηηηθή ηεο Κύπξνπ κέζα από ην ηειεπηαίν Σρέδην Γξάζεο γηα ηελ
Κνηλσληθή Δλζσκάησζε αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε ζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο κε
ηξόπνπο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ ελδπλάκσζή ηεο θαη ζηελ θαιπηέξεπζε ησλ ζπλζεθώλ
δσήο όισλ ησλ κειώλ ηεο. Ταπηόρξνλα, γηα πξώηε θνξά από ην 2004, ην Σρέδην
ππνζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ζπγθεθξηκέλν θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό πνπ
δεκηνπξγεί απηόκαηα ζην θξάηνο ηελ ππνρξέσζε, κα θαη ηε δπλαηόηεηα, πινπνίεζήο
ηνπ.
Δπραξηζηώ όινπο γηα ηελ παξνπζία ζαο ζηελ εθδήισζή καο θαη αλακέλσ λα αθνύζσ
ηελ νκηιία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο πνπ, μέξνληαο εκπεηξηθά ηελ ηδηαίηεξε
επαηζζεζία ηνπ από ηελ ζηήξημε πνπ παξείρε σο Πξόεδξνο ηεο Βνπιήο ησλ
Αληηπξνζώπσλ πξνο ηελ Κππξηαθή Παηδνβνπιή, ζεσξώ κεγάιεο ζεκαζίαο ζηελ
επίηεπμε πξνόδνπ πξνο όθεινο ησλ παηδηώλ καο – όρη ησλ πνιηηώλ ηνπ αύξην κα ησλ
ζπκπνιηηώλ καο ηνπ ζήκεξα.

