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Χαιρετισμός Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού
σε εκδήλωση του Δημοτικού Σχολείου Αρχαγγέλου με την ευκαιρία
της 21ης επετείου από την υιοθέτηση της Σύμβασης των Ηνωμένων
Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού 18/11/2010

Είναι με μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα στο Δημοτικό Σχολείο
Αρχαγγέλου για να παρακολουθήσω την, είμαι βέβαιη για τούτο, όμορφη
εκδήλωση που ετοίμασαν τα παιδιά με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους.
Πρώτα από όλα, θέλω να ευχαριστήσω τη διευθύντρια, κα Αντρούλλα
Καρεκλά, αλλά και τις δασκάλες και τους δασκάλους του σχολείου και,
πάνω από όλους, τα παιδιά, γιατί με μεγάλη προθυμία ανταποκρίθηκαν
στην παράκλησή μου να οργανώσουν τη σημερινή εκδήλωση στο σχολείο
τους, με την ευκαιρία της επετείου της υιοθέτησης της Σύμβασης για τα
Δικαιώματα του Παιδιού,
Αγαπημένα μου παιδιά,
Η 20η Νοεμβρίου 1989, ημέρα υιοθέτησης από τη Γενική Συνέλευση των
Ηνωμένων Εθνών, της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, είναι ένας
ακόμη σημαντικός σταθμός στην παγκόσμια ιστορία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
Η Σύμβαση είναι ένα κείμενο ανθρωπίνων δικαιωμάτων με μοναδική αξία.
Άλλαξε ουσιαστικά τη ζωή των παιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο, αφού
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καθιέρωσε ένα νέο τρόπο για να αντιμετωπίζουμε τα παιδιά.

Από τότε

μέχρι σήμερα, η Σύμβαση, επηρέασε σε μεγάλο βαθμό, τη νομοθεσία, τις
πολιτικές και τα προγράμματα που αφορούν τα παιδιά, στην Κύπρο και σε
ολόκληρο τον κόσμο. Είναι, πλέον, υποχρέωση όλων μας να θεωρούμε
εσάς τα παιδιά ως ολοκληρωμένους ανθρώπους. Τα παιδιά μπορεί, μερικές
φορές, να έχετε λιγότερες γνώσεις και ικανότητες από τους ενήλικες, αλλά
αυτό δε σημαίνει ότι έχετε λιγότερα δικαιώματα ή λιγότερη αξιοπρέπεια.
Είναι σίγουρο ότι πρέπει να κάνουμε πολλά ακόμη για να φτιάξουμε έναν
κόσμο στα μέτρα σας. Έναν κόσμο στον οποίο όλα τα παιδιά θα
επιβιώνουν, θα αναπτύσσονται και θα προστατεύονται ενώ, την ίδια στιγμή,
θα τα σεβόμαστε και θα έχουν ευκαιρίες να λένε την άποψή τους ελεύθερα.
Η Σύμβαση είναι ο καλύτερος οδηγός για το πώς να το καταφέρουμε.
Σύμφωνα με αυτή, θα πρέπει να σας προσφέρουμε προστασία, χωρίς
όμως να σας στερούμε τη δυνατότητα να συμμετέχετε στις αποφάσεις για
θέματα που σας αφορούν.
Αυτό ακριβώς τονίζει το σύνθημα «Προστατεύω την αυτονομία του,
ενδυναμώνω τη φωνή του», που είναι και το θέμα των εκδηλώσεων που
διοργανώνω φέτος, για την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού.
Μέσα από αυτό, θέλω να τονίσω ότι, εσείς τα παιδιά, μεγαλώνοντας,
αποκτάτε
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προστασία. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει η οικογένεια, το σχολείο και όλοι
όσοι συμβάλλουν στην ανατροφή σας να σας στηρίζουν και να σας έχουν
εμπιστοσύνη. Οι ενήλικες έχουμε να γίνει υποχρέωση να σας βοηθήσουμε
να αποκτήσετε δική σας γνώμη και φωνή.
Όλοι όσοι νοιαζόμαστε για το καλό σας, και ιδιαίτερα οι γονείς και οι
δάσκαλοι σας, αν θέλουμε πραγματικά να σας προστατέψουμε, θα πρέπει
να προστατέψουμε πρώτα και πάνω από όλα τα δικαιώματά σας. Μόνο έτσι
είμαστε σίγουροι ότι, μεγαλώνοντας θα γίνετε υπεύθυνα άτομα, ικανά να
πάρετε τη ζωή σας στα χέρια σας με αυτοπεποίθηση.

Κλείνοντας, θέλω και πάλι να ευχαριστήσω όλες και όλους όσοι εργάστηκαν
για την προετοιμασία της σημερινής εκδήλωσης, εκπαιδευτικούς και παιδιά.
Παραπέρα, θέλω να σας υπενθυμίσω τις δύο μεγάλες εκδηλώσεις του
Γραφείου μου για την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού:
Αύριο, Παρασκευή και ώρα 7 μ.μ. έχουμε την Πανηγυρική μας
Εκδήλωση στην Αίθουσα Τελετών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, όπου
θα έχετε την ευκαιρία να δείτε έκθεση τρισδιάστατων κατασκευών με θέμα
τα Δικαιώματα του Παιδιού τις οποίες ετοίμασαν μαθητές τεσσάρων
σχολείων, από το νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο, αλλά και να απολαύσετε
το καλλιτεχνικό δρώμενο με θέμα τα δικαιώματα του παιδιού που ετοίμασαν
ειδικά για την εκδήλωση οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Λευκωσίας.
Το Σάββατο, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, στη Λεωφόρο
Μακαρίου οργανώνουμε street event με συμμετοχή εφηβικών μουσικών και
χορευτικών συγκροτημάτων, δημιουργίες graffiti από εφήβους.
Περιμένω ότι θα είστε όλοι και όλες εκεί!

