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Με ηην εσκαιρία ηης ΔΒΓΟΜΑΓΑΣ ΠΑΙΓΙΟΥ 2008
Εμνρόηαηε θ. Πξόεδξε,
Κιείλνπλ θέηνο 59 ρξόληα από ηελ Ηκέξα Δηαθήξπμεο ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ γηα ηα
δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ θαη 19 ρξόληα από ηελ ππνγξαθή ηεο Δηεζλνύο Σύκβαζεο
ησλ πην πάλσ δηθαησκάησλ.
Με ηθαλνπνίεζε δηαπηζηώλνπκε πσο ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη γίλεη αξθεηή πξόνδνο
σο πξνο ην ζέκα ελεκέξσζεο γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ θαη ηεο δηαζθάιηζεο
ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Τν ζεκαληηθόηεξν από απηά είλαη ε ελόο ρξόλνπ δσήο ηνπ
ζεζκνύ ηεο αξκόδηαο Επηηξόπνπ.
Απηό όκσο δελ καο εθεζπράδεη θαζόινπ αθνύ γλσξίδνπκε πσο ν ζεζκόο από κόλνο
ηνπ δελ είλαη αξθεηόο αλ δελ κπνξεί λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ηα όπνηα πξνγξάκκαηα
ζηνρεύεη. Η πινπνίεζή ηνπο απαηηεί ηελ απιόρεξε από ην θξάηνο ςήθηζε θνλδπιίσλ
γη' απηά ηα πξνγξάκκαηα.
Ο ηνκέαο ησλ παηδηώλ, ησλ απξηαλώλ πνιηηώλ, δελ πηζηεύνπκε όηη ηαηξηάδεη λα ηεζεί
θάησ από ην κηθξνζθόπην ησλ πεξηθνπώλ. Άπνςε ηελ νπνία ζέινπκε λα πηζηεύνπκε
πσο ζπκκεξίδεζηε καδί καο. Όζα θη αλ έρνπλ γίλεη, πάληνηε ππάξρνπλ πεξηζώξηα γηα
βειηίσζε.
Έηζη θη εκείο, κε ηελ επθαηξία ηεο ζεκεξηλήο κέξαο, ζα ζέιακε λα ζαο κεηαθέξνπκε
ηηο ζθέςεηο, ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο αιιά θαη ηηο εηζεγήζεηο καο γηα κηα πην πνηνηηθή
δσή ζην παξόλ αιιά θαη ζην κέιινλ.
Ειπίδνπκε πσο ηα πην θάησ εξσηήκαηα ζα ζαο πξνβιεκαηίζνπλ έηζη ώζηε λα
πάξεηε ηηο ζσζηέο απνθάζεηο θαη λα ελεξγήζεηε αλάινγα, πάληνηε σο πξνο ην
ζπκθέξνλ ησλ παηδηώλ:
1. Τη θάλεη ην ππνπξγείν γηα λα πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο από ηελ εθεβηθή ειηθία
λα απνδερηνύλ έλα κειινληηθό ξόιν γνληνύ , λα αλαγλσξίζνπλ ηηο ππνρξεώζεηο
ηνπο θαη ηηο επζύλεο ηνπο ζηελ ζσζηή αλαηξνθή ησλ παηδίσλ ηνπο;
2. Είλαη ειιηπήο ε επηκόξθσζε λεαξώλ δεπγαξηώλ πνπ ζέινπλ λα γίλνπλ γνλείο ζην
ζέκα αλαηξνθήο ησλ παηδίσλ. Ζεηνύκε ηελ δεκηνπξγία ζε παγθύπξηα βάζε
«Σρνιήο γνλέσλ».
3. Πόζεο αίζνπζεο ςπραγσγίαο, ειεγρόκελεο από ην θξάηνο, ιεηηνπξγνύλ νύησο
ώζηε λα πεξλνύλ επράξηζηα ηηο ώξεο ηνπο θαη λα κελ ςάρλνπλ ζε αλεμέιεγθηνπο
ρώξνπο;
4. Πόζν επαξθήο είλαη ε ζηειέρσζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ κε ςπρνιόγνπο, κηαο
θαη όινη γλσξίδνπκε όηη δνύκε ζε κηα θνηλσλία πνπ πξνθαιεί άγρνο θαη πίεζε
ζηνπο λένπο;

5. Πόζν βειηησκέλα ή εγθαηαιειεηκκέλα είλαη ηα πάξθα ζηηο γεηηνληέο ηνπ 2008 θαη
θαηά πόζν δίλνπλ ηηο επθαηξίεο ζηνπο λένπο λα ηα αμηνπνηήζνπλ;
6. Πόζν εθκεηαιιεύνληαη δεκηνπξγηθά ηνπο ρώξνπο πξαζίλνπ πξνο όθεινο ηνπ
θνηλνύ θαη ηδηαίηεξα εκάο ησλ λέσλ;
7. Πόζν ιακβάλνληαη ππόςε ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδίσλ ζην ζρεδηαζκό δηαθόξσλ
θξαηηθώλ πξνγξακκάησλ;
8. Πνηα επηπιένλ πξνγξάκκαηα γίλνληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλόκελνπ
ρξήζεο λαξθσηηθώλ θαη ηεο ζηήξημεο ησλ αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε
πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο;
9. Πόζν έρεη βειηησζεί θαη πώο νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο, κεηαθίλεζεο, εθπαίδεπζεο
θ.η.ι. ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο;
Κύξηε Πξόεδξε,
Όινη ζπκθσλνύκε πώο ηα παηδηά είλαη ην κέιινλ απηνύ ηνπ θόζκνπ γη' απηό θαη ηνπο
αμίδεη λα πάξνπλ ρσξίο εθπηώζεηο απηά πνπ δηθαησκαηηθά ηνπο αλαινγνύλ. Εκείο
όκσο επηκέλνπκε γηα άιιε κηα θνξά πσο δελ είκαζηε κόλν ην κέιινλ αιιά θπξίσο
ην παξόλ, θαη κόλν αλ αληηκεησπηζηνύκε έηζη ζα κπνξνύκε σο ρώξα λα έρνπκε έλα
θαιύηεξν κέιινλ. Είκαζηε βέβαηνη όηη ην θξάηνο, αιιά θαη εζείο πξνζσπηθά, ζα
ζηαζείηε δίπια καο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηνπο ζηόρνπο πνπ νξακαηηδόκαζηε.
Σαο επραξηζηνύκε πνπ καο δερηήθαηε θαη πνπ καο αθνύζαηε.
Εθ κέξνπο ησλ παηδηώλ ηεο ειεύζεξεο Κύπξνπ,
Μαξία Χξηζηνδνύινπ
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