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Tα δικαιώµατα των παιδιών στην περίοδο της κρίσης
Εκδήλωση µε θέµα «Η προάσπιση των δικαιωµάτων του παιδιού στην Ελλάδα στην
περίοδο της κρίσης» διοργανώνει ο Συνήγορος του Πολίτη στις 27 Σεπτεµβρίου 2012,
στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Αθηναίων (αµφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης»,
Ακαδηµίας 50). Η εκδήλωση διοργανώνεται µε αφορµή την εξέταση της Εθνικής
Έκθεσης για την εφαρµογή της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού
στην Ελλάδα από την Επιτροπή ∆ικαιωµάτων του Παιδιού του ΟΗΕ και την έκδοση
των Καταληκτικών της Παρατηρήσεων.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι διαπιστώσεις και προτάσεις
του Συνηγόρου του Πολίτη µε βάση την 9χρονη δράση του µε την ιδιότητα του ως
Συνήγορος του Παιδιού, όπως υποβλήθηκαν στην Επιτροπή. Επίσης θα παρουσιαστούν οι
Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής ∆ικαιωµάτων του Παιδιού του ΟΗΕ, η
Στρατηγική του Συµβουλίου της Ευρώπης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και η ανάπτυξή
της στην Ελλάδα, καθώς και η δράση, η οπτική και η συνεισφορά των µη κυβερνητικών
οργανώσεων στο πεδίο. Θα ακολουθήσει συζήτηση σχετικά µε τη διαµόρφωση και
υλοποίηση ενός Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού στη χώρα µας.
Στις συστάσεις της Επιτροπής ∆ικαιωµάτων του Παιδιού προς την Ελλάδα,
περιλαµβάνονται αναφορές σε όλα τα πεδία εφαρµογής της Σύµβασης. Ιδιαίτερη έµφαση
δίνεται στην ανάγκη να υλοποιηθεί ένα Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης µε συγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα και µετρήσιµους στόχους, να υπάρξει εθνικός συντονισµός των δράσεων
για τα παιδιά και να τηρούνται αξιόπιστα στοιχεία. Επίσης κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν
πολύπλευρα µέτρα που θα διασφαλίζουν την εφαρµογή και προστασία των δικαιωµάτων
όλων των παιδιών που διαµένουν στη χώρα και ιδίως µέτρα για την προστασία των παιδιών
από τη βία και τις διακρίσεις, την έγκαιρη παρέµβαση για την υποστήριξη των οικογενειών
σε κρίση, την εφαρµογή του θεσµού της αναδοχής και την υλοποίηση πολιτικών
αποϊδρυµατοποίησης, την ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, την υποστήριξη της
εκπαιδευτικής και κοινωνικής συµµετοχής των παιδιών µε αναπηρίες, των παιδιών Ροµά,
των µειονοτήτων και των ασυνόδευτων ανηλίκων. Επίσης, η Επιτροπή κάνει ιδιαίτερη µνεία
στο ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη στην Ελλάδα και καλεί το Κράτος µέλος να διασφαλίσει
τη συνέχιση της αποστολής και δράσης του στο πεδίο της προάσπισης και προαγωγής των
δικαιωµάτων του παιδιού.
Στην εκδήλωση προσκαλούνται εκπρόσωποι και στελέχη δηµοσίων υπηρεσιών και µη
κυβερνητικών οργανώσεων, µε στόχο την ενηµέρωσή τους και την ανάπτυξη ενός πλαισίου
συνεργασίας τους µε τον Συνήγορο στην προοπτική διαµόρφωσης προτάσεων σχετικά µε
τη συγκρότηση και υλοποίηση ενός Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού
στην Ελλάδα.
Επισυνάπτεται το πρόγραµµα της εκδήλωσης.
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