
 

  
 

 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
 
Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς 
συμβάσεις. 
192 χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν υπογράψει τη Διεθνή Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού (1989). Η Σύμβαση αποτελεί  νόμο της χώρας μας από 
τις αρχές του ’90. 
 
Τα δικαιώματα των παιδιών αποτελούν μια νομική δέσμευση, που για να γίνει 
πραγματικότητα απαιτεί την ευθύνη της Πολιτείας, αλλά  και την κοινωνική 
συνειδητοποίηση και  προσωπική  ευαισθησία όλων μας. Είναι αναγκαίο, πριν απ’ 
όλα, να  γνωρίζουμε τα δικαιώματα που περιγράφει η Διεθνής Σύμβαση και να τα 
κατανοούμε σε βάθος, τόσο τα ίδια τα παιδιά όσο  και οι μεγάλοι. Είναι αναγκαίο να 
τα συζητάμε δημόσια, ώστε να αντιληφθούμε τη σημασία τους σε μια σειρά από 
σημαντικά  ζητήματα που αφορούν τη ζωή και την ανάπτυξη των παιδιών μέσα σε 
έναν  κόσμο γεμάτο αντιφάσεις και συγκρούσεις που αλλάζει ραγδαία. Τέλος, πρέπει 
να  καταλάβουμε πως ο σεβασμός στα δικαιώματα αφορά όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά  
και πως συνδέεται στενά με την κατανόηση από τα ίδια τα παιδιά του πλαισίου και 
των κανόνων μέσα στα οποία μπορούν να λειτουργούν, των υποχρεώσεων που έχουν 
ανάλογα με την ηλικία τους, του σεβασμού των δικαιωμάτων των άλλων. Κάθε παιδί 
είναι μοναδικό και γνωρίζοντας τα δικαιώματά του μεγαλώνει και ωριμάζει με το 
δικό του τρόπο και τους δικούς του ρυθμούς.  

Στις σημερινές συνθήκες κρίσης, ωστόσο, η αμφισβήτηση και η 
αποδυνάμωση των δικαιωμάτων των παιδιών γίνεται πιεστική. Η φτώχεια, η 
αδυναμία του κράτους πρόνοιας να στηρίξει τους πιο αδύναμους, η τεράστια ανεργία 
των γονιών, οι διακρίσεις και ο αποκλεισμός που δυναμώνουν μέσα σε ένα κλίμα 
ανταγωνισμού και σύγκρουσης, κινδυνεύουν να μετατρέψουν την κοινωνία μας σε 
ζούγκλα, όπου θα ισχύει ο νόμος του πιο δυνατού.  Η πρόσφατη Έκθεση αξιολόγησης 
της χώρας μας από την αρμόδια επιτροπή του ΟΗΕ σχετικά με την εφαρμογή των 
δικαιωμάτων του παιδιού υπογραμμίζει τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα και τα 
θεσμικά ελλείμματα που υπάρχουν.  

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση έχουμε όλοι υποχρέωση να  κρατήσουμε 
στο κέντρο της προσοχής μας τα  ίδια τα παιδιά και την ανάγκη να μεγαλώσουν σαν 
αυτόνομες δημιουργικές προσωπικότητες και να αναπτύξουν τις διανοητικές και 
συναισθηματικές τους ικανότητες. Έχουμε υποχρέωση να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να  
διαβάσουν βιβλία, να μάθουν υπολογιστή, να παίξουν δημιουργικά παιχνίδια, να  
γίνουν κοινωνικοί άνθρωποι που συμμετέχουν, συζητούν και μπορούν να φανταστούν 
έναν καλύτερο κόσμο. Για να γίνει αυτό οφείλουμε να αναπτύσσουμε θετικές δράσεις 
μέσα από συλλογικές προσπάθειες, να αναζητούμε  λύσεις στα προβλήματα, να  
δείχνουμε αλληλεγγύη, να  στηρίζουμε τους πιο αδύνατους, να είμαστε όσο γίνεται 
δίκαιοι και δημιουργικοί.    

   Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού    


