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Σκοπός της εργασίας είναι η
ευαισθητοποίηση όλων των φορέων
αγωγής και παιδείας όσο αφορά τα ποικίλα
δικαιώματα του παιδιού. Με αυτή την
εργασία θέλουμε να φέρουμε τα παιδιά σε
άμεση επαφή με τα δικαιώματα τους.

Παιδιά θεωρούνται
όλα τα κορίτσια και
τα αγόρια από την
στιγμή της
γέννησής τους έως
και την ηλικία των
18 ετών όπου κατά
την διάρκεια αυτών
των χρόνων
διεκδικούν τα
δικαιώματά τους.

 Εμβόλια,

 Αντιβιοτικά,

 Συμπληρώματα

διατροφής,
 Εντομοαπωθητικές κουνουπιέρες για την
προστασία κατά της ελονοσίας,
 Πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό,
 Προώθηση του μητρικού θηλασμού,
 Τήρηση ασφαλών πρακτικών υγιεινής,
 Εκπαίδευση για τα κορίτσια και τις
γυναίκες.

Απαιτούν τα παιδιά να
προφυλάσσονται από κάθε
είδους κακοποίηση,
αμέλεια και εκμετάλλευση.
Καλύπτουν θέματα όπως
ειδική φροντίδα για
προσφυγόπουλα,
βασανιστήρια, κακοποίηση
στο σωφρονιστικό
σύστημα, ανάμειξη σε
εμπόλεμες διαμάχες,
εργασία ανηλίκων, χρήση
ναρκωτικών και σεξουαλική
εκμετάλλευση.

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα προστασίας από:
 τη

βία,
 την εκμετάλλευση,
 την κακοποίηση.
Η βία, η εκμετάλλευση και η κακοποίηση:
 Επηρεάζουν

τη σωματική και ψυχική υγεία

των παιδιών.
 Βλάπτουν την ικανότητά τους για μάθηση και
κοινωνικοποίηση.
 Επηρεάζουν τη μετάβασή τους στην
ενηλικίωση, με αρνητικές συνέπειες στη
μετέπειτα ζωή τους.

Λόγοι που τα παιδιά είναι ευάλωτα:
 φύλο
 φυλή
 εθνική καταγωγή
 κοινωνικοοικονομική κατάσταση
Παιδιά που είναι συνήθως ευάλωτα:
 παιδιά με ειδικές ανάγκες
 παιδιά που έχουν μείνει ορφανά,
 παιδιά που προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες ή
άλλες περιθωριοποιημένες ομάδες
 παιδιά που ζουν και εργάζονται στους δρόμους
 παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα ή σε κοινότητες όπου η
ανισότητα, η ανεργία και η φτώχεια είναι πολύ έντονες
Παράγοντες που εκθέτουν τα παιδιά σε πρόσθετους
κινδύνους
 φυσικές καταστροφές
 ένοπλες συρράξεις
 προσφυγιά
 ηλικία

Ποιοι ασκούν βία, εκμετάλλευση η κακοποίηση στα
παιδιά:
 γονείς
 άλλα μέλη της οικογένειας
 οικιακοί βοηθοί
 εκπαιδευτικοί
 εργοδότες
 όργανα της τάξης
 κρατικοί λειτουργοί
 άλλα παιδιά
Χώροι που συμβαίνει η βία, η εκμετάλλευση και η
κακοποίηση:
 Στο σπίτι
 Στο σχολικό περιβάλλον
 Σε ιδρύματα παιδικής φροντίδας
 Μέσα στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης
 Στους χώρους εργασίας
 Στις κοινότητες
 Σε όλα τα περιβάλλοντα

Το 1989 γεννήθηκε η Σύμβαση για
τα Δικαιώματα του Παιδιού
(Convention on the Rights of the
Child).
Η Σύμβαση είναι μια διεθνής
συνθήκη ανθρωπίνων
δικαιωμάτων που λέει πως όλα τα
παιδιά γεννιούνται με βασικές
ελευθερίες και δικαιώματα.
Μια τέτοια συνθήκη αποτελεί μια
συμφωνία μεταξύ ανθρώπων ή
κρατών όπου όλοι συμφωνούν να
υπακούουν στον ίδιο νόμο και είναι
ο πρώτος παγκόσμιος, νομικά
δεσμευτικός, κώδικας δικαιωμάτων
των παιδιών στην ιστορία.

Η 20ή Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του
Παιδιού. Μπορεί σήμερα να είναι γνωστό ότι κάθε άτομο κάτω των 18 ετών είναι παιδί
και έχει ξεχωριστά δικαιώματα σε φροντίδα και προστασία, παλαιότερα, όμως, πριν
από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού που υιοθετήθηκε στις 20 Νοεμβρίου
του 1989 από τη Γενική Συνέλευση Ηνωμένων Εθνών, αυτό δεν ήταν αυτονόητο.
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ο πρώτος παγκόσμιος νομικά
δεσμευτικός κώδικας για τα δικαιώματα που όλα τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν.
Αποτελείται από 54 άρθρα που μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 4 κατηγορίες:
-Τα Δικαιώματα Επιβίωσης
Καλύπτουν το δικαίωμα του παιδιού για ζωή και τις ανάγκες που είναι πιο βασικές για
την ύπαρξή του.
-Τα Δικαιώματα Προστασίας
Απαιτούν τα παιδιά να προφυλάσσονται από κάθε είδους κακοποίηση, αμέλεια και
εκμετάλλευση.
-Τα Δικαιώματα Ανάπτυξης‐Εξέλιξης
Περιλαμβάνουν όλα όσα τα παιδιά χρειάζονται για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν
στο έπακρο τις δυνατότητές τους.
-Τα Δικαιώματα Συμμετοχής
Επιτρέπουν στα παιδιά να παίζουν ενεργό ρόλο στις κοινωνίες και τα έθνη τους.
Η Σύμβαση ξεκίνησε με πρωτοβουλία της πολωνικής κυβέρνησης και της UNICEF,
υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1989 και τέθηκε σε ισχύ το
1990. Μέχρι σήμερα έχει επικυρωθεί σχεδόν από όλες τις χώρες του κόσμου.


















Όλα τα παιδιά είναι ίσα και πρέπει να προστατεύονται από διακρίσεις
Το συμφέρον του παιδιού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις αποφάσεις που το αφορούν
Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ταυτότητα
Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που τους παρέχει τα αναγκαία υλικά αγαθά
και διασφαλίζει τη σωματική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη
Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μην αποχωρίζονται από τους γονείς τους, εκτός αν αυτό γίνεται με
κοινή απόφαση των γονέων ή ύστερα από απόφαση της Πολιτείας
Όλα τα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά τους, έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τις
θρησκευτικές πεποιθήσεις τους , τη γνώμη και τις απόψεις τους σε θέματα που τα αφορούν
Κανείς δεν μπορεί να επεμβαίνει αυθαίρετα στην ιδιωτική ζωή των παιδιών, στην οικογένεια, την
κατοικία ή την αλληλογραφία τους, ούτε να προσβάλλει την τιμή και την υπόληψή τους.
Τα παιδιά έχουν δικαίωμα προστασίας από κάθε μορφής κακομεταχείριση: βία, παραμέληση,
κακοποίηση και εκμετάλλευση
Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν δικαίωμα στη δωρεάν ειδική φροντίδα, εκπαίδευση και
επιμόρφωση
Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη και φροντίδα
Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές
τους
Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ανάπαυση, στο παιχνίδι και την ψυχαγωγία
Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από κάθε μορφής οικονομική εκμετάλλευση (δουλεμπόριο
κ.λπ.) Έχουν όμως δικαίωμα στην εργασία με ασφάλιση και υπό προϋποθέσεις, ανάλογα με το
είδος εργασίας, το ωράριο, κ.λπ.
Τα παιδιά που είτε τα ίδια είτε μέλη της οικογένειάς τους κάνουν χρήση ναρκωτικών ή άλλων
ουσιών
Τα παιδιά που συλλαμβάνονται και δικάζονται έχουν δικαίωμα να αντιμετωπίζονται με
αξιοπρέπεια και σεβασμό στην ιδιωτική τους ζωή

Η εξελισσόμενη ικανότητα του παιδιού αντιπροσωπεύει μόνο μία
πλευρά της εξίσωσης: η άλλη αφορά την εξελισσόμενη ικανότητα
των ενηλίκων και την προθυμία τους να ακούν και να μαθαίνουν
από τα παιδιά τους, να κατανοούν και να εξετάζουν την άποψη
του παιδιού, να είναι πρόθυμοι να επανεξετάσουν τις δικές τους
απόψεις και τη στάση τους και να προβλέψουν λύσεις που να
αντιμετωπίζουν τις απόψεις των παιδιών. Για τους ενήλικες,
καθώς και για τα παιδιά, η συμμετοχή είναι μια δύσκολη
διαδικασία μάθησης και δεν μπορεί να περιοριστεί σε απλή
διατύπωση. Με την εκπλήρωση του δικαιώματος συμμετοχής των
παιδιών συνεπάγεται η κατάρτιση και κινητοποίηση ενηλίκων
που ζουν και εργάζονται με παιδιά, ώστε να είναι διατεθειμένοι να
δώσουν στα παιδιά την ευκαιρία να συμμετέχουν ελεύθερα και
όλο και περισσότερο στην κοινωνία και να αποκτήσουν
δημοκρατικές δεξιότητες. Οι γονείς και άλλα μέλη της οικογένειας
συμπεριλαμβάνονται προφανώς σε αυτή την ομάδα, καθώς και σε
εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, δικηγόρους,
ψυχολόγους, αστυνομικούς και άλλα μέλη της κοινωνίας
γενικότερα.

Η συμμετοχή είναι η πορεία προς άλλα δικαιώματα. Το
δικαίωμα συμμετοχής σχετίζεται με την άσκηση όλων των
άλλων δικαιωμάτων, εντός της οικογένειας, του σχολείου
και του ευρύτερου κοινοτικού πλαισίου. Έτσι, για
παράδειγμα:
• Υιοθεσία.
• Διαχωρισμός από τους γονείς.
• Αλλαγή ονόματος.
• Δικαίωμα στην υγεία.
• Εκπαίδευση.

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
περιλαμβάνει τρεις μεγάλες κατηγορίες
δικαιωμάτων:




Προστασία (από κάθε μορφής κακοποίηση,
εκμετάλλευση, διάκριση, ρατσισμό, κ.λπ.)
Παροχές (δικαίωμα στην εκπαίδευση, την υγεία, την
πρόνοια, την ψυχαγωγία, κ.λπ.)
Συμμετοχή (δικαίωμα στην έκφραση γνώμης, την
πληροφόρηση, τον ελεύθερο χρόνο, κ.λπ.)








Η Σύμβαση είναι η πιο ευρέως αποδεκτή συμφωνία ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στον κόσμο. Περιγράφει τα δικαιώματά σου και το πως
αυτά πρέπει να τηρούνται στα 54 της άρθρα, καθώς και σε δύο
μεταγενέστερα προαιρετικά πρωτόκολλα.
Η Σύμβαση καθορίζει με σαφήνεια πως οι γονείς έχουν τον πιο
σημαντικό ρόλο στην ανατροφή των παιδιών.
Στο κείμενό της ενθαρρύνει τους γονείς να αντιμετωπίζουν τα
ζητήματα δικαιωμάτων με τα παιδιά τους "με τρόπο που
ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του" (άρθρο 5). Οι
γονείς, που γνωρίζουν και διαισθάνονται το επίπεδο ανάπτυξης του
παιδιού τους, θα το κάνουν αυτό με φυσικό τρόπο. Τα θέματα που
συζητούν, ο τρόπος με τον οποίο απαντούν σε ερωτήσεις και οι
πειθαρχικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν, θα διαφέρουν ανάλογα με το
αν το παιδί είναι 3, 9 ή 16 ετών.
Η Σύμβαση δηλώνει πως οποιοσδήποτε κάτω των 18 ετών (ο ορισμός
του παιδιού), ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, θρησκείας ή πιθανής
αναπηρίας, χρειάζεται ειδική φροντίδα και προστασία επειδή τα
παιδιά είναι συχνά τα περισσότερο ευάλωτα άτομα.






Μη‐Διάκριση (άρθρο 2)
Το Καλύτερο Συμφέρον του Παιδιού (άρθρο 3)
Επιβίωση, Ανάπτυξη και Προστασία (άρθρο 6)
Συμμετοχή (άρθρο 12)
Οι πιο αποτελεσματικές προσπάθειες ολοκληρώθηκαν
στα πλαίσια της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας(Δ Ο Ε)σε μια
σειρά διεθνών συμβάσεων που περιόριζαν και συγχρόνως
προστάτευαν την εργασία του παιδιού. Η πρώτη διεθνής
πράξη, γενικού χαρακτήρα, αφιερωμένη αποκλειστικά στην
προστασία του παιδιού ήταν η Διακήρυξη των δικαιωμάτων
του παιδιού που υιοθετήθηκε στη Γενεύη το 1924.Η
διακήρυξη αυτή αφού αναγνώριζε ότι η ανθρωπότητα οφείλει
στο παιδί ό,τι καλύτερο έχει να του δώσει, τόνιζε ότι
υποχρέωση όλων των ανθρώπων και όλων των εθνών είναι
να προστατεύσουν το παιδί με κάθε τρόπο. Στερημένη
οποιασδήποτε νομικής δεσμευτικότητας, η Διακήρυξη
αποτελεί το πρώτο διεθνές κείμενο που εισήγαγε βασικές
αρχές για την προστασία του παιδιού στο διεθνή χώρο.

Τις αρχές του 20ου αιώνα η διεθνής κοινότητα άρχισε να επιδεικνύει
έντονο ενδιαφέρον για την προστασία των παιδιών. Η πρώτη
προσπάθεια έγινε τον Σεπτέμβριο του 1924, η οποία συνιστά την
πρώτη διεθνή συνθήκη για τα δικαιώματα των παιδιών. Ωστόσο, η
έλευση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και οι τεράστιες απώλειες
επεξέτειναν την ανάγκη ευρύτερης προστασίας των δικαιωμάτων των
παιδιών. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Οικουμενική Διακήρυξη των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (1948), στο άρθρο 25§2, ρητά ορίζει ότι «η
μητρότητα και η παιδική ηλικία χρήζουν ειδικής μέριμνας και
περίθαλψης. Όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα αν είναι νόμιμα ή εξώγαμα,
απολαμβάνουν την ίδια κοινωνική προστασία». Παρόμοιες διατάξεις
συναντώνται σε πολλά διεθνή κείμενα, τα οποία, ωστόσο,
αποτυγχάνουν να θεσπίσουν ένα νομικά δεσμευτικό σύστημα κανόνων
και επιβολής κυρώσεων σε κάθε περίπτωση παραβίασης των
θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών.
Ο στόχος αυτός τελικώς επετεύχθη το 1989 όταν ο Οργανισμός
Ηνωμένων Εθνών, υιοθετώντας τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, υποσχέθηκε την ολοκληρωτική
αναγνώριση των δικαιωμάτων τους, και την ισότιμη μεταχείρισή τους
από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.
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