ΔΠΔΣΔΙΑΚΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 21ε ΔΠΔΣΔΙΟ ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΤΜΒΑΗ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ
Γηνξγαλσκέλε από ην Γξαθείν ηεο Δπηηξόπνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ
Παηδηνύ θαο Λ. Κνπξζνπκπά
Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην – Λεπθσζία
Παξαζθεπή 19 Ννεκβξίνπ 2010, 7.00κκ
Υαηξεηηζκόο από ηελ Πξόεδξν ηεο ΠΔΠΔΠ
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Αγαπεηνί θίινη,
Δίκαη πεξήθαλε πνπ είκαη Κύπξηα.
Δίκαη πεξήθαλε όηαλ θάζε θνξά πνπ ζπδεηάκε γηα ηα παηδηά ζε Δπξσπατθό επίπεδν
κπνξώ λα ιέσ – θαη λα’λ’αιήζεηα – πσο εκείο ζηελ Κύπξν έρνπκε δηαηεξήζεη ηηο
αμίεο καο, δηαηεξνύκε ηνλ ζεζκό ηεο νηθνγέλεηαο, θξαηάκε ηνπο ζηελνύο δεζκνύο κε
ηα παηδηά καο, ηα θξνληίδνπκε θαη ηα πξνζηαηεύνπκε θαη γεληθά «δνπιεύνπκε
ζθιεξά γηα λάρνπλ εθείλα έλα θαιύηεξν κέιινλ».
Δίκαη πεξήθαλε όηαλ ζθέθηνκαη απηά πνπ παξέρνπκε ζηα παηδηά καο θαη ηα νπνία
άιινη Δπξσπαίνη πξνζπαζνύλ αθόκα λα θαηνρπξώζνπλ: ηελ ππνρξεσηηθή δσξεάλ
εθπαίδεπζε, ηελ δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ηηο απνηειεζκαηηθέο
θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ηελ νηθνλνκηθή θαη εζηθή ζηήξημε θαη ηελ έγθαξε πξόιεςε.
Δίκαη πεξήθαλε πνπ είκαη Κύπξηα όηαλ αθνύσ γηα ηα πνζνζηά ησλ παηδηώλ πνπ δνπλ
θάησ από ηελ θηώρεηα κέζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη κπνξώ λα πσ: όρη... ζε καο
ην πνζνζηό είλαη κηθξόηεξν απ’ όηη ησλ ελειίθσλ, θαη κηθξό ζρεηηθά κε ηνπο άιινπο
Δπξσπαίνπο.
Όκσο, θέηνο πνπ ε Δπξσπατθή Έλσζε αλαθήξπμε ηελ ρξνληά σο Έηνο γηα ηελ
Καηαπνιέκεζε ηεο Φηώρεηαο θαη ηνπ Κνηλσληθνύ Απνθιεηζκνύ αλαγθάζηεθα λα
μαλαζθεθηώ θαη λα κειεηήζσ βαζύηεξα ηηο δπν απηέο έλλνηεο θαη νκνινγώ πσο
ληώζσ ζήκεξα ιηγόηεξν πεξήθαλε.
Γηεξσηήζεθα πόζα από ηα Γηθαηώκαηα ησλ Παηδηώλ πνπ αλαθέξεη ε ύκβαζε
εθαξκόδνληαη θαη ζε πνην βαζκό.
ηακάηεζα λα καο ζπγθξίλσ κε ηνπο «άιινπο» θαη άξρηζα λα καο ζπγθξίλσ κε ηνλ
εαπηό καο – ηνλ θαιό εαπηό καο... απηόλ πνπ εθκεηαιιεύεηαη όιεο ηηο δπλαηόηεηέο
ηνπ.
θέθηεθα πσο ε θηώρεηα θαη ν απνθιεηζκόο είλαη θαηάθσξε παξαβίαζε ησλ
δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ θαη ζπλεηδεηνπνίεζα πσο όηαλ έλα δηθαίσκα δελ
εθαξκόδεηαη, είλαη ζαλ λα κελ εθαξκόδεηαη θαλέλα.

Αληηιήθζεθα πσο ε Κνηλσληθή Δλζσκάησζε, όπσο θαη ν Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο,
ελώ θαηλνκεληθά είλαη μεθάζαξεο έλλνηεο, ελ ηνύηνηο έρνπλ πνιύ δηαθνξεηηθό λόεκα
γηα ηνλ θαζ΄ έλα καο. Νόεκα αλάινγν κε ην θνηλσληθό θαη πνιηηηζηηθό καο
ππόβαζξν, θαη αλάινγν κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ
εθάζηνηε επηθξαηνύλ ζηνλ ρώξν πνπ δνύκε.
Γηα κέλα, θνηλσληθόο απνθιεηζκόο είλαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία έλα κέξνο ηνπ
πιεζπζκνύ έρεη πεξηζσξηνπνηεζεί θαη ζηεξείηαη βαζηθώλ δηθαησκάησλ ή δελ ηνπ
επηηξέπεηαη λα αζθήζεη ηα δηθαηώκαηα απηά ζηνλ ίδην βαζκό κε ηα ππόινηπα άηνκα
ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δεη θαη, ππνηίζεηαη, ζπκκεηέρεη.
Κνηλσληθή ελζσκάησζε είλαη, θαηά ζπλέπεηα, ε δηαδηθαζία κέζα από ηελ νπνία
πεηπραίλνπκε ηελ αλαγλώξηζε όισλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αηόκνπ θαη ηελ
πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηνπο ζηνλ ίδην βαζκό κε όια ηα ππόινηπα κέιε ηεο
θνηλσλίαο ζηελ νπνία δεη θαη ζπκκεηέρεη.
Θεσξώ ιέμε-θιεηδί ηελ ιέμε «ζπκκεηνρή» αθνύ εμ νξηζκνύ, ηα άηνκα πνπ
ζηεξνύληαη ησλ ζπκκεηνρηθώλ ηνπο δηθαησκάησλ είλαη απηόκαηα, ζε κεγαιύηεξν ή
κηθξόηεξν βαζκό, θνηλσληθά απνθιεηζκέλα.
Ο θνηλσληθόο απνθιεηζκόο, ζε Δπξσπατθό επίπεδν θαη γηα πνιιά ρξόληα, εζηηάζηεθε
απνθιεηζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή πηπρή κε έκθαζε ζηελ αλεξγία, ηελ κηζζνδνζία θαη
ηηο νηθνλνκηθέο παξνρέο ζε επάισηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ όπσο νη ζπληαμηνύρνη,
νη αλαμηνπαζνύληεο θαη νη άλεξγνη. Φηάζακε όκσο ζήκεξα, επηηέινπο, ζε ηξεηο
βαζηθέο δηαπηζηώζεηο πνπ δηαθνξνπνηνύλ απηήλ ηε ζέζε θαη πνπ αιιάδνπλ ηελ
νπηηθή καο γσλία ζε ζρέζε κε απηόλ:
1. Η κείσζε ηεο αλεξγίαο δελ έθεξε ηελ πνιππόζεηε κείσζε ηεο θηώρεηαο θαη ηνπ
θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ
2. Η εμαζθάιηζε ελόο ηαθηηθνύ κηζζνύ ή κηαο νηθνλνκηθήο παξνρήο, δελ
εμαζθάιηζε ηαπηόρξνλα θαη θαιύηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο αθνύ, ζε πνιιέο
πεξηπηώζεηο, θαη ηα δύν είλαη θάησ από ην όξην ηεο θηώρεηαο, νύηε είρε σο
απνηέιεζκα ηελ απηόκαηε από-πεξηζσξηνπνίεζε ησλ αηόκσλ θαη
3. Η επηθξαηνύζα λννηξνπία - ηόζν ε θνηλσληθή όζν θαη ε αηνκηθή - ζε ζρέζε κε
ηα άηνκα πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ, δελ επηηξέπεη ηελ
εύθνιε δηάβαζε ζε ζπλζήθεο έληαμεο θαη ελζσκάησζεο αιιά αλαπαξάγεη ηελ
θηώρεηα θαη ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό. Γειαδή, ε θηώρεηα θαη ν θνηλσληθόο
απνθιεηζκόο δελ είλαη απνθιεηζηηθά ζέκα «αξηζκώλ» κα είλαη θαη ζέκα
λννηξνπίαο
Αλαληίιεθηα, ε θηώρεηα απνηειεί θύξην παξάγνληα θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ, όκσο
λνκίδσ πσο ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηώλ ζα πξέπεη λα αζρνιεζνύκε θπξίσο κε ηελ
ηξίηε δηαπίζησζε, εθείλε ηεο λννηξνπίαο – ηεο θνηλσληθήο αιιά θαη ηεο αηνκηθήο
λννηξνπίαο, πώο δειαδή αληηιακβάλεηαη ν θαζέλαο ηνλ εαπηό ηνπ – θαη πώο ηνπ
επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγεί κέζα ζην θνηλσληθό ζύλνιν.
Πνηεο απνθαινύκε ζήκεξα «επάισηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ» - εθηόο ησλ θησρώλ,
ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ γπλαηθώλ, πνπ δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν θνηλσληθνύ

απνθιεηζκνύ, άξα, πνπ ζηεξνύληαη ίζσλ επθαηξηώλ, ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ίζεο
αληηκεηώπηζεο;
Θα κπνξνύζακε λα δηαθξίλνπκε έμη βαζηθέο νκάδεο:
1. Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (ό,ηη θη αλ ζεκαίλεη ν όξνο απηόο … δελ είλαη ηνπ
παξόληνο αιιά ρξεηάδεηαη κηα ζε βάζνο αλάιπζε θαη επαλαμηνιόγεζε ηνπ όξνπ).
2. Οη Μεηαλάζηεο, νη Πξόζθπγεο θαη νη εζληθέο κεηνλόηεηεο.
3. Σα άηνκα κε δηαθνξνπνηεκέλν ζεμνπαιηθό πξνζαλαηνιηζκό.
4. Σα άηνκα πνπ πάζρνπλ από αζζέλεηεο όπσο π.ρ. ην AIDS.
5. Οη ρξήζηεο θαη ηα άηνκα κε πνηληθό κεηξών.
6. Σα παηδηά.
Δύθνια αληηιακβάλεηαη θαλείο πσο ελώ ζηηο πέληε από ηηο έμη απηέο θαηεγνξίεο
πεξηιακβάλνληαη άηνκα όισλ ησλ ειηθηώλ πνπ δηαζέηνπλ έλα – αο κνπ επηηξαπεί ε
ρξήζε ηεο ιέμεο – αξλεηηθό πξόζεκν, ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη
όια αλεμαηξέησο ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα, θαη
κάιηζηα ηελ νκάδα πνπ όινη απνθαινύκε κε πεξίζζην ζπλαηζζεκαηηζκό «ην κέιινλ
καο»!
Καη εμεγνύκαη:
Η επηθξαηνύζα λννηξνπία αθήλεη ηα παηδηά έμσ από ηα θνηλσληθά θαη πνιηηεηαθά
δξώκελα όρη γηαηί δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά κα γηαηί νη ελήιηθεο δελ
ην επηηξέπνπλ.
Σν άξζξν 12 ηεο ύκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ αλαθέξεη ζαθώο πσο όια
ηα άηνκα, αλεμάξηεηα από ηελ ειηθία ηνπο, έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθθέξνπλ ηελ
άπνςή ηνπο ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ – θαη ζέισ θάπνηνο λα κνπ πεη ηη ηειηθά
ΓΔΝ αθνξά ηα παηδηά, γηαηί λνκίδσ πσο ΟΛΑ αλεμαηξέησο ηα αθνξνύλ! – αιιά θαη
πσο απηή ε γλώκε πξέπεη λα εηζαθνύεηαη θαη λα γίλεηαη ζεβαζηή.
Σα δηθαηώκαηα ζπκκεηνρήο είλαη, θαηά γεληθή νκνινγία, δύζθνιν λα ηα
αληηιεθζνύκε θαη δπζθνιόηεξν λα ηα εθαξκόζνπκε αθνύ ε πινπνίεζή ηνπο
ζεκαίλεη απηόκαηα ηελ παξαρώξεζε κέξνπο ηεο εμνπζίαο ησλ ελειίθσλ ζε άηνκα
κηθξήο ειηθίαο πνπ ζεσξνύληαη «αλώξηκα», «επάισηα», «επηπόιαηα», «αλεύζπλα»,
«απαίδεπηα», «άπεηξα» θαη όια ηα ζπλαθή.
Αγαπεηνί θίινη,
πκκεηνρή ζεκαίλεη ίζεο επθαηξίεο. πκκεηνρή ζεκαίλεη αλαγλώξηζε. πκκεηνρή
ζεκαίλεη ζπλαπόθαζε. πκκεηνρή ζεκαίλεη ζπλαίλεζε. πκκεηνρή ζεκαίλεη
δηαπξαγκάηεπζε. πκκεηνρή ζεκαίλεη όρη ζηηο δηαθξίζεηο. πκκεηνρή ζεκαίλεη
δηθαηνζύλε θαη ηζόηεηα θαη ηζνπνιηηεία…
21 ρξόληα κεηά ηελ ππνγξαθή θαη επηθύξσζε ηεο ύκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ
Παηδηνύ είλαη λνκίδσ θαηξόο λα δηαζθαιίζνπκε ηελ ίζε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ –
όισλ ησλ παηδηώλ πνπ δνπλ ζηνλ ηόπν καο αλεμάξηεηα από ην ρξώκα ηνπ δέξκαηόο
ηνπο θαη ηελ θαηαγσγή ησλ γνληώλ ηνπο - ζε όια ηα θνηλσληθά δξώκελα.

Να δηαζθαιίζνπκε ηηο ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε – θαη δελ ελλνώ κόλν ηε
ζρνιηθή γλώζε αιιά γεληθά ηελ αγσγή ζηελ θνπιηνύξα, ηηο πνιηηηζηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο, ηε γλώζε έμσ από ην ζρνιηθό πιαίζην, ηελ απόθηεζε θνηλσληθώλ
δεμηνηήησλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρνιηθό πξόγξακκα θ.ν.θ.
Να δηαζθαιίζνπκε όηη ηα παηδηά πνπ δελ είλαη νξγαλσκέλα – θαη πνπ απνηεινύλ ηελ
πιεηνςεθία – πξνζεγγίδνληαη ώζηε λα αθνπζηνύλ.
Να δηαζθαιίζνπκε όηη ηα παηδηά κε ηα «αξλεηηθά πξόζεκα» αληηκεησπίδνληαη
αθξηβώο όπσο θαη ηα παηδηά κε ηα «ζεηηθά πξόζεκα»;
Καη…
Να δηαζθαιίζνπκε όηη ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηό ηνπο σο ηζόηηκν πνιίηε
ζην θξάηνο ηνπο.
Ωο άηνκν πνπ δηθαηνύηαη λα έρεη δηαθνξεηηθή άπνςε.
Ωο άηνκν πνπ κπνξεί λα πεηύρεη ζηόρνπο.
Ωο ππεύζπλν άηνκν – θνηλσληθά θαη πνιηηηθά.
Δίλαη θαηξόο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηελ δηθηά καο λννηξνπία ζε ζρέζε κε ηα παηδηά
ώζηε λα ηα απνδερηνύκε σο ηζόηηκα κέιε ζηελ θνηλσλία.
Αλ θαηαθέξνπκε λα δώζνπκε θσλή ζε όια ηα παηδηά – όρη κόλν κέζα από
ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο κα κε δνκέο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ όηη ην θάζε παηδί ζα έρεη
έλα βήκα από ην νπνίν λα κπνξεί λα αθνπζηεί θαη λα επεξεάζεη θαη ηηο απνθάζεηο ζε
ζέκαηα πνπ ην αθνξνύλ – ζα έρνπκε πεηύρεη ηνλ ζηόρν ηεο θνηλσληθήο έληαμεο όισλ
ησλ πνιηηώλ.
Καη ηόηε... ζα γίλσ μαλά πνιύ πεξήθαλε πνπ είκαη Κύπξηα.
αο επραξηζηώ.

