Τα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο
Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο
Καθηγηηής ζηο Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας, πρόεδρος ηης Ελληνικής Ένωζης για ηα Δικαιώμαηα ηοσ
Ανθρώποσ

Σα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ αλαπηχρζεθαλ ζηαδηαθά ηα ηειεπηαία ρξφληα γχξσ απφ ηελ ηδέα
ηεο επαισηφηεηαο θαη ηεο εηδηθήο πξνζηαζίαο πνπ απαηηείηαη ιφγσ ηεο ειηθίαο, σο θιάδνο ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. Σν ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ, ππξήλαο ηεο πξνζηαζίαο απηήο,
πιήηηεηαη κέζα ζηηο ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο ζπξξίθλσζεο πνπ θπξηαξρνχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα,
ρσξίο λα έρνπλ αλαπηπρζεί κεραληζκνί αλάζρεζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. ην πιαίζην
απηφ, ε ζέζε ηνπ παηδηνχ δελ κπνξεί λα ζπδεηεζεί πέξα θαη έμσ απφ ην ζηελφ πεξηβάιινλ ηεο
νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ.
ην βαζκφ πνπ ε νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν πιήηηνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ε ζέζε ηνπ
παηδηνχ θαζίζηαηαη νινέλα θαη πην επαίζζεηε. Αλεξγία, ππναπαζρφιεζε ησλ γνληψλ,
αζζέλεηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ηχρνπλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, θαθή δηαηξνθή ή
βαζηθέο ειιείςεηο ππνδνκήο ζην ζπίηη (πρ ζέξκαλζε) αζθαιψο ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα
δσήο ηνπ παηδηνχ θαη ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο, ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη καζεζηαθήο.
Παξφκνηα, νη δπζρέξεηεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, ην ζηξεο ησλ
δαζθάισλ/θαζεγεηψλ ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή αβεβαηφηεηα, ε ππνβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ
ησλ ζρνιείσλ ή ε ζπξξίθλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ επηβαξχλνπλ ηε ζέζε ηνπ παηδηνχκαζεηή, πφζν κάιινλ φηαλ απηφ είλαη ήδε επηβαξπκέλν απφ ην ζπίηη ή αληηκεησπίδεη
αληηθεηκεληθέο εηδηθέο αλάγθεο (π.ρ. αλαπεξία, καζεζηαθέο δπζθνιίεο θιπ).
Γηα λα αληηιεθζεί θαλείο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ δεηήκαηνο ζα πξέπεη λα απαληήζεη ζε κηα ζεηξά
εξσηεκάησλ: Πνηεο είλαη νη πηπρέο ηεο εηδηθήο απηήο θαηάζηαζεο πξαγκάησλ; Με πνηα
επξχηεξα δηθαηψκαηα δηαζηαπξψλεηαη ε ζέζε ηνπ παηδηνχ ζην ζπίηη ή ην ζρνιείν; Με πνηα
κέζα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ε νπηζζνρψξεζε ηεο πξνζηαζίαο;
Σα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ φπσο πεξηγξάθνληαη θαη θαηνρπξψλνληαη απφ ην ειιεληθφ
χληαγκα θαη εμεηδηθεχηεθαλ απφ ηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ηνπ
1989 (επηθπξψζεθε κε ηνλ λ. 2101/1992, ΦΔΚ Α’ 192) δειαδή λα ιακβάλεη ζσζηή αλαηξνθή
θαη λα αλαπηχζζεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, λα ιακβάλεη κφξθσζε θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή
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πεξίζαιςε, λα κελ ηνπ αζθείηαη βία, ςπρηθή θαη ζσκαηηθή, λα κελ ππνρξενχληαη ζε εξγαζία
θαη θάζε είδνπο θαηαλαγθαζκφ πνπ ην βιάπηεη, λα απνιακβάλεη ηελ απαξαίηεηε κέξηκλα ησλ
γνληψλ ηνπ/νηθνγέλεηαο θαη ησλ θξαηηθψλ αξρψλ φηαλ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπο, βιέπε
ζπλήζσο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Η νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν απνηεινχλ ζπλεπψο
ηνπο θνξείο νη νπνίνη εγγπψληαη ή δηακεζνιαβνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
παηδηνχ, θαζψο ν αλήιηθνο δηαβηψλεη κφλνλ κέζα ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο, ηδηαίηεξα ζε
κηθξφηεξεο ειηθίεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, ζηνπο ρψξνπο απηνχο,
δειαδή ην ζπίηη-ζρνιείν, ηα παηδηά κπνξνχλ λα ππνζηνχλ παξαβίαζε ή δηαθηλδχλεπζε
παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, ζπρλά απφ ηνπο ίδηνπο εθείλνπο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη
λα εγγπψληαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Η δηηηή ζέζε ησλ γνληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ (σο εγγπεηέο
ησλ δηθαησκάησλ θαη δπλάκεη παξαβηάδνληεο, άκεζα ή έκκεζα) έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε
ζέζε ηνπ παηδηνχ, θαζψο εθείλν ζα πξέπεη λα πξνζηξέμεη γηα βνήζεηα ζε θνξείο πξνζηαζίαο
αθφκα καθξχηεξα απφ ηελ θνηλσληθή ζθαίξα ζηελ νπνία γλσξίδεη λα θηλείηαη, δειαδή ζηνλ
εηζαγγειέα ή ην πλήγνξν ηνπ Παηδηνχ.
Κξίζηκνο δείθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ είλαη ηο απόλσηο ζσμθέρον
ηοσ παιδιού, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. Σν ζπκθέξνλ ηνπ
παηδηνχ απνηειεί ην θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ησλ δηθαησκάησλ.
Απνηειεί κηα ζεκαληηθή λνκηθή κεηαβιεηή ε νπνία ρξεζηκεχεη γηα ηελ δηαζηαιηηθή εξκελεία
ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ππέξ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. Σν θξίζηκν εξψηεκα πνπ
παξακέλεη γηα ηελ αμηνιφγεζε απηή είλαη πνηνο ζα απνθαζίζεη θαη πνηνο γλσξίδεη πνην είλαη ην
ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ, φηαλ ην ίδην δελ είλαη ζε ζέζε λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ;
Σα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ινηπφλ, έρνπλ κηα εγγελή ηδηαηηεξφηεηα γηα δχν ιφγνπο: πξψηνλ
γηαηί εμαξηψληαη απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπο, ηα δηθαηψκαηα ησλ νπνίσλ
πιήηηνληαη ζηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη απηφ αληαλαθιάηαη ζηα παηδηά. Γεχηεξνλ
γηαηί νη εγγπεηέο ησλ δηθαησκάησλ κπνξεί λα κεηαηξαπνχλ ζε ζχηεο. ε ηειηθή αλάιπζε, ε
δηαθηλδχλεπζε ή ε παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ κεηαθξάδεηαη κε φξνπο
θνηλσληθήο αληζφηεηαο ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο
πξνζσπηθφηεηαο κέζα ζην θνηλσληθφ πιαίζην, έλα βαζηθφ δηθαίσκα πνπ ην εγγπάηαη θαη ην
χληαγκά καο (άξζξν 5). πρλά ε επαισηφηεηα ηνπ παηδηνχ πνιιαπιαζηάδεηαη θαη απφ άιινπο
εηδηθνχο παξάγνληεο, φπσο είλαη ε ππαγσγή ηνπ ζε κηα εμ αξρήο επάισηε νκάδα, ε νπνία
βάζεη νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ππνιείπεηαη ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ ζηελ απφιαπζε
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πνιιψλ απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ: κεηαλάζηεο, Σζηγγάλνη, πξφζθπγεο αιιά
θαη αλαπεξία ή αθξαία θηψρηα.
ηε ζπλέρεηα ζα παξαζέζσ απνζπάζκαηα απφ εθζέζεηο πνπ έρνπλ ζπδεηήζεη ην ζέκα
«δηθαηψκαηα ζηελ θξίζε» ή «παηδί ζηε θξίζε» απνζθνπψληαο λα θσηηζηεί θαιχηεξα ε ζέζε
ηνπ παηδηνχ ζηελ πνξεία δηνιίζζεζεο θαη απνκείσζεο ησλ εγγπήζεσλ ζηα επί κέξνπο
δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ.
Έθζεζε ηεο Δηεζλνύο Οκνζπνλδίαο γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ θαη ηεο Ειιεληθήο
Έλωζεο γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ1
Η επζχλε ηεο ΔΔ κπνξεί λα πξνθχςεη ζε δηαθνξεηηθή λνκηθή βάζε απφ απηή ησλ κειψλ ηεο.
Δπηηξέπνληαο ζηα ζεζκηθά φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο (θαη ζπγθεθξηκέλα, ηελ Δπηηξνπή θαη ηελ
EΚΣ) λα ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ θξαηψλ πνπ επηδηψθνπλ λα πείζνπλ ηελ Διιάδα λα πηνζεηήζεη
πνιηηηθέο νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ζα παξαβηάζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ε ΔΔ έρεη παξαβηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ην Άξζξα 2, 3(1), (3)
θαη (5) θαη 6 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Πξάγκαηη, ε ΔΔ έρεη παξαβεί ηηο ππνρξεψζεηο
ηεο απέλαληη ζηα θξάηε-κέιε ηεο, θαη θπξίσο ηελ Διιάδα, απνηπγράλνληαο λα ζεβαζηεί ηηο δηθέο ηεο
ηδξπηηθέο αξρέο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη
παξαθάκπηνληάο ηελ ππνρξέσζε ηεο γηα πξνάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ (ππνρξέσζε πνπ
θαηνρπξψλεηαη ζηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ, δηαζθαιίδεηαη ζηελ Δπξσπατθή
χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ θαη
πξνθχπηεη απφ ηηο θνηλέο ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ), θαζψο θαη λα «πξνάγεη […]
ηελ επεκεξία ησλ ιαψλ ηεο», «λα θαηαπνιεκήζεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ηηο δηαθξίζεηο θαη […]
λα πξνάγεη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη πξνζηαζία, ηελ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ηελ
αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ γελεψλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ».290
Έλαο επηθαλήο έιιελαο ςπρίαηξνο, κε ηνλ νπνίν ήξζε ζε επαθή ε απνζηνιή, ηφληζε επίζεο ηηο
πεξηθνπέο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο. Καη απηέο νη πεξηθνπέο ζπλέβεζαλ
αθξηβψο ηε ζηηγκή πνπ ππήξρε κεγαιχηεξε αλάγθε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο. Καζψο
ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία πνπ ππέζηε ν ειιεληθφο πιεζπζκφο ήηαλ εθηεηακέλε θαη δηάρπηε, νη
πεξηθνπέο ζηηο δαπάλεο γηα ηελ ςπρηθή πγεία επεξέαζαλ άηνκα απφ φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο θαη
ζηξψκαηα. Ωζηφζν, εληνλφηεξνο ήηαλ ν αληίθηππνο ζηηο πιένλ επάισηεο νκάδεο. Οη αλάγθεο ησλ
παηδηψλ, γηα παξάδεηγκα, γηα παξνρή ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί, θαζψο ιφγσ
ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο έρνπλ απμεζεί νη εληάζεηο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Σν γεγνλφο απηφ
επηβεβαηψζεθε απφ κηα ζεηξά καξηπξηψλ νη νπνίεο ζπγθεληξψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζηνιήο,
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π.ρ.: «Η γπλαίθα κνπ έραζε ηε δνπιεηά ηεο. Απφ ηφηε, φηαλ αζρνινχκαη κε ην γην κνπ, γίλνκαη νινέλα
θαη πην επηζεηηθφο θάζε κέξα. Νηψζσ ηε δίλε ηεο έληαζεο, λα κε ξνπθάεη κέζα ηεο».
Η πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο γίλεηαη αθφκα δπζθνιφηεξε γηα ηνπο λένπο, θαζψο ην εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα έρεη πέζεη ζχκα ηεο γεληθήο θαηάξξεπζεο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Δθπαηδεπηηθνί
αλέθεξαλ ζηε FIDH φηη ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ ζε θάζε ηάμε απμάλεηαη θαη φηη νη νηθνλνκηθνί πφξνη
(π.ρ. γηα ζπληήξεζε, αγνξά πιηθψλ, εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα θαη
επηζθέςεηο ζε πνιηηηζηηθά αμηνζέαηα, θαζψο θαη δηά βίνπ κάζεζε) ζηα ζρνιεία θαη ηα παλεπηζηήκηα
κεηψλνληαη, γεγνλφο ην νπνίν έρεη ππνβαζκίζεη ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ,
θνκβηθήο ζεκαζίαο είλαη ην γεγνλφο φηη έλαο αξηζκφο ηερληθψλ ζρνιψλ θαη ζρνιψλ επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο έρνπλ δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ή λα εμεηάδεηαη ην θιείζηκφ ηνπο. Οη γπλαίθεο, επίζεο,
απφ ην μεθίλεκα ηεο θξίζεο, ζπλαληνχλ εμαηξεηηθέο δπζθνιίεο θαηά ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά
εξγαζίαο. Σν γξαθείν ηνπ Έιιελα πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε δήισζε ζηελ απνζηνιή ηεο FIDH φηη
πξνυπάξρνπζεο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ θχισλ θαη δηαθξίζεηο ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο έρνπλ νμπλζεί
εμαηηίαο ηεο θξίζεο. Γηα παξάδεηγκα, έγθπεο ή λεαξέο γπλαίθεο νη νπνίεο ζέινπλ λα απνθηήζνπλ παηδηά
είλαη πηζαλφ λα αληηκεησπίζνπλ αθφκα κεγαιχηεξε δπζθνιία λα βξνπλ ή λα δηαηεξήζνπλ κηα ζέζε
εξγαζίαο, θαη πέθηνπλ ζχκαηα δηαθξίζεσλ. ε κηα έθζεζε πνπ δεκνζηεχηεθε ην Γεθέκβξε ηνπ 2012, ν
έιιελαο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε δήισζε φηη «νη ππνζέζεηο ησλ νπνίσλ επειήθζε ν πλήγνξνο ηνπ
Πνιίηε, ζηνλ ηνκέα ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο, θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ 2012 αληαλαθινχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ έληαζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ επέθεξε ε νηθνλνκηθή
θξίζε ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηε γεληθή θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηελ απαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ».
Καηέιεμε ζηα παξαθάησ δνθεξά ζπκπεξάζκαηα: «Σα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ έρνπλ
θαηαπαηεζεί ζε πνιινχο ηνκείο…..»
Πην ζπγθεθξηκέλα, ςπρνιφγνη αλέθεξαλ ζηελ απνζηνιή ηεο FIDH φηη έρνπλ παξαηεξήζεη αχμεζε ησλ
Διιήλσλ αζζελψλ δπζθνιεχνληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θξίζε. ηα «λέα» ηαηξεία, ηα ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη απφ ην Κνηλσληθφ Ιαηξείν Αιιειεγγχεο ηεο Θεζζαινλίθεο απνηεινχλ κηα
επηπιένλ απφδεημε ησλ θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη έιιελεο θαηά ηελ πξφζβαζε
ζηε βαζηθή θξνληίδα πγείαο. – Πάλσ απφ ην 75% ησλ αζζελψλ ησλ ηαηξείσλ είλαη αλαζθάιηζηνη
Έιιελεο. – Σν 20% ησλ αζζελψλ είλαη παηδηά πνπ έρνπλ αλάγθε απφ βαζηθφ εκβνιηαζκφ· θαη – Σν
75% ησλ αζζελψλ είλαη άηνκα ζηελ παξαγσγηθή ειηθία, θαζψο ηα πην ειηθησκέλα άηνκα ζπλήζσο
θαιχπηνληαη απφ αζθάιηζε.
ΜΑΡΣΤΡΙΑ: Έλαο Έιιελαο αζζελήο ζην Κνηλσληθφ Ιαηξείν Αιιειεγγχεο ζηε Θεζζαινλίθε Δλψ
πνιιά θνηλσληθά ηαηξεία αξρηθά απνζθνπνχζαλ ζηελ εμππεξέηεζε κεηαλαζηψλ ρσξίο ραξηηά νη νπνίνη
δελ είραλ θακία πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο, πιένλ ζηξέθνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηηο αλάγθεο ησλ
Διιήλσλ πνιηηψλ νη νπνίνη δελ θαιχπηνληαη απφ αζθάιηζε πγείαο, θαη δελ κπνξνχλ, γηα νηθνλνκηθνχο
ιφγνπο, λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο βαζηθέο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Έλαο αζζελήο ζην
Κνηλσληθφ Ιαηξείν Θεζζαινλίθεο (ν νπνίνο πξνηίκεζε λα δηαηεξήζεη ηελ αλσλπκία ηνπ) αλέθεξε ζηε
FIDH: «Έξρνκαη λα πάξσ εκβφιηα γηα ηα κηθξά παηδηά κνπ. Θα κπνξνχζα ίζσο λα ηα πάξσ απφ ην
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λνζνθνκείν, αιιά ζα έπξεπε λα παξαθαιέζσ. Καη αλ ήηαλ θάηη πην ζνβαξφ απφ έλαλ εκβνιηαζκφ, ζα
έπξεπε λα πιεξψζσ. Αθφκα θη αλ θαηάθεξλα λα κελ πιεξψζσ ακέζσο, ζα ζηέιλαλ ηελ νθεηιή ζηελ
Δθνξία. Αιιά δελ ζα ήκνπλ ζε ζέζε λα αληεπεμέιζσ. Ξέξσ θαη άιινπο πνιινχο πνπ βξίζθνληαη ζηε
δηθή κνπ θαηάζηαζε. Αλζξψπνπο κε θαξθίλν πνπ πεζαίλνπλ. Η θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη
νηθνλνκηθή: γηλφκαζηε κάξηπξεο ηεο δηάιπζεο ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο».
ΜΑΡΣΤΡΙΑ: Μεηαλάζηξηα ζην Κνηλσληθφ ηαηξείν Αιιειεγγχεο ζηε Θεζζαινλίθε Η FIDH επίζεο
ζπλαληήζεθε κε έλα αξηζκφ κεηαλαζηψλ ζην Κνηλσληθφ Ιαηξείν Αιιειεγγχεο ζηε Θεζζαινλίθε νη
πεξηπηψζεηο ησλ νπνίσλ δείρλνπλ ραξαθηεξηζηηθά ην πςειφ ηίκεκα πνπ πιεξψλνπλ γηα ηε ιηηφηεηα
θαη ηηο δξακαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Μηα γπλαίθα απφ ηε Νηγεξία (ε νπνία πξνηίκεζε
λα δηαηεξήζεη ηελ αλσλπκία ηεο) αλέθεξε ζηε FIDH: «Δξγαδφκνπλ ζε θαθεηέξηα, αιιά έραζα ηε
δνπιεηά κνπ ην 2011. Αθνχ έραζα ηε δνπιεηά κνπ, έραζα θαη ηελ αζθάιηζή κνπ ην 2013. Καη ηψξα
κνπ είπαλ φηη έρσ έλα κήλα γηα λα εγθαηαιείςσ ηε ρψξα. Έρσ ηξία παηδηά, ην κεγαιχηεξν είλαη 7 εηψλ
θαη ην κηθξφηεξν 7 κελψλ. Δπεηδή δελ έρσ ρξήκαηα, έπξεπε λα αθήζσ ην ζπίηη πνπ έκελα. Έκεηλα ζε
κηα θαζνιηθή εθθιεζία γηα ιίγνπο κήλεο, θαη θαηάθεξα λα επηβηψζσ κε ιίγα ρξήκαηα. Γέλλεζα ην
δεχηεξν θαη ηξίην παηδί ελψ ήκνπλ αλαζθάιηζηε. Μνπ δήηεζαλ λα θέξσ ηα πάληα ζην λνζνθνκείν:
θαγεηφ, πάλεο θιπ. Τπέγξαςα έλα ραξηί πνπ έιεγε φηη πξέπεη λα πιεξψζσ γηα ηε γέλλα· ήηαλ πάλσ
απφ 250 επξψ, ίζσο θαη 400. Σνπο έδσζα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κνπ θαη αθφκε κνπ δεηάλε λα
πιεξψζσ. Όηαλ ήκνπλ έγθπνο, πέξπζη, πήγα ζην δεκφζην λνζνθνκείν λα θάλσ θάπνηεο εμεηάζεηο,
αιιά αξλήζεθα
Ο Κσζηήο Παπατσάλλνπ, εθπξφζσπνο ηεο Διιεληθήο Έλσζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, θαη
πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, ηφληζε, θαη απηφο, φηη ε
μελνθνβηθή ξεηνξηθή ηεο θπβέξλεζεο θαη ν εθεζπραζκφο απέλαληη ζε πεξηζηαηηθά ζηα νπνία
εκπιέθνληαλ ππνζηεξηθηέο ηεο Υξπζήο Απγήο (π.ρ. ε κε δηεξεχλεζε θαη κε άζθεζε πνηληθήο δίσμεο
γηα ηα αδηθήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαλ) έρνπλ ζπκβάιεη ζηε λνκηκνπνίεζε εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ πνπ
δηαπξάηηνπλ ηα κέιε ηεο. Η Υξπζή Απγή δεηάεη, γηα παξάδεηγκα, φπσο είπε ν Γ. Σζαξκπφπνπινο, λα
κε γίλνληαη δεθηά ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη ηα λνζνθνκεία, ελψ ε
θπβέξλεζε αξθεηέο θνξέο αληαπνθξίζεθε ζηα αηηήκαηα απηά, ηα νπνία δελ ζα έπξεπε λα γίλνληαη
απνδεθηά ζε έλα δεκνθξαηηθφ θξάηνο.
ρεηηθέο κε ηελ ππνρξέσζε λα δηαηεξείηαη έλαο κίληκνπκ ππξήλαο θάζε δηθαηψκαηνο είλαη νη
Καηαιεθηηθέο Παξαηεξήζεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά
Γηθαηψκαηα γηα ηελ Ιζπαλία, ηνπ 2012. ηηο Παξαηεξήζεηο απηέο ε Δπηηξνπή εμέθξαζε ηελ αλεζπρία
ηεο φηη ηα επίπεδα ηεο απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ πνπ θαηνρπξψλνληαη ζην
ICESCR έρνπλ κεησζεί εμαηηίαο ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο πνπ πηνζέηεζε ην ζπκβαιιφκελν θξάηνο, ηα
νπνία πεξηέζηεηιαλ δπζαλάινγα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πξφζσπσλ θαη νκάδσλ πνπ
βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ή ζην πεξηζψξην, ηδηαίηεξα θησρψλ, γπλαηθψλ, παηδηψλ, αηφκσλ κε
εηδηθέο αλάγθεο, ελειίθσλ θαη λέσλ αλέξγσλ, Σζηγγάλσλ, κεηαλαζηψλ θαη αηηνχλησλ άζπιν.257 Η
Δπηηξνπή ζπλέρηζε πξνηξέπνληαο ηελ Ιζπαλία λα «δηαζθαιίζεη φηη φια ηα κέηξα ιηηφηεηαο πνπ
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πηνζεηήζεθαλ αληαλαθινχλ ηνλ ειάρηζην ππξήλα φισλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ICESCR θαη φηη
ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα πξνζηαηεχζεη ηνλ ππξήλα απηφ ππφ νηεζδήπνηε ζπλζήθεο,
ηδηαίηεξα γηα άηνκα ή νκάδεο πνπ βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ή ζην πεξηζψξην».258 Γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, ζπλέζηεζε ζην θξάηνο «λα ζπγθεληξψλεη αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
κε ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ πιήηηνληαη θαη λα θαηαβάιιεη πην έληνλεο θαη
απνηειεζκαηηθέο πξνζπάζεηέο ηνπ λα πξνζηαηέςεη ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά
δηθαηψκαηά ηνπο».259

2. Η Ειιεληθή Εζληθή Επηηξνπή ηεο UNICEF παξνπζίαζε ηελ εηήζηα Έθζεζε «Η
Καηάζηαζε ηωλ Παηδηώλ ζηελ Ειιάδα 2016 – Παηδηά ζε Κίλδπλν» Τα βαζηθά ζεκεία ηεο
Έθζεζεο2
Η έθζεζε πνπ εθπνλήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο Διιεληθήο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ UNICEF
πξνζθέξεη κηα ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή απνηχπσζε ηεο ζεζκηθήο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ ζηελ Διιάδα κέζα απφ κηα δηαρξνληθή θαη ζπγθξηηηθή
ζθνπηά. Απφ δηαρξνληθή ζθνπηά, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο πεξηφδνπ 1995-2015 απφ ηελ
EUROSTAT θαη ηελ ΔΛΣΑΣ επηβεβαηψλεη ηελ δξακαηηθή επηδείλσζε ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο ησλ
παηδηψλ ζηελ Διιάδα (π.ρ. ε παηδηθή θηψρεηα απμήζεθε θαηά 6,3% ή, ζε απφιπηνπο αξηζκνχο, 122.340
πεξηζζφηεξα παηδηά βξέζεθαλ αληηκέησπα κε ηνλ θίλδπλν ηεο θηψρεηαο).
Απφ ζπγρξνληθή ζθνπηά, νη εκπεηξηθέο εθηηκήζεηο δείρλνπλ φηη ην 2014 ε παηδηθή θηψρεηα ήηαλ ζην
25,3% (424.000 παηδηά), απμεκέλν θαηά 3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ην 2010 (22,3%). Η κέζε
κεληαία ηζνδχλακε θαηαλαισηηθή δαπάλε ζε ζηαζεξέο ηηκέο γηα κηα νηθνγέλεηα κε δχν παηδηά ήηαλ ην
2014, 1.551€ ελψ απηή ηνπ 2010, 2.359€. Σν 2015 ε ζνβαξή πιηθή απνζηέξεζε ζηηο νηθνγέλεηεο κε
παηδηά ήηαλ ζην 26,8%. Σν επίπεδν πιηθήο απνζηέξεζεο εθθξάδεη ηελ νηθνλνκηθή αδπλακία απφθηεζεο
αγαζψλ πνπ ζεσξνχληαη επηζπκεηά ή θαη απαξαίηεηα γηα κηα ηθαλνπνηεηηθή δσή. Ο δείθηεο απηφο
θάλεη ηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ νηθνλνκηθά ζηελ απφθηεζε
ελφο νξηζκέλνπ αγαζνχ ή ππεξεζίαο θαη απηψλ πνπ δελ ην ζέινπλ ή δελ ην ρξεηάδνληαη. Η ζνβαξή
πιηθή απνζηέξεζε νξίδεηαη σο ε αληηθεηκεληθή αδπλακία ησλ νηθνγελεηψλ λα πιεξψζνπλ γηα
ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα απφ ελληά αγαζά θαη ππεξεζίεο (δειαδή ελνίθην, ειεθηξηθφ ξεχκα, λεξφ,
ζέξκαλζε, θξέαο, δηαθνπέο, ηειεφξαζε, απηνθίλεην, ηειέθσλν). Σν επίπεδν ζνβαξήο πιηθήο
απνζηέξεζεο έρεη επηδεηλσζεί δξακαηηθά γηα φινπο ηνπο ηχπνπο λνηθνθπξηψλ κεηά ηα θξίζηκα έηε 2010
θαη 2011, αγγίδνληαο ην 36,6% γηα ην 2015 κεηαμχ ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ θαη ην 31,3% ζηηο
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πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο (γηα ηηο νπνίεο ην εηδηθφ επίδνκα αληηθαηαζηάζεθε κε κηα πεληρξή πξνλνηαθή
παξνρή πνπ ρνξεγείηαη κεηά απφ απζηεξφ έιεγρν ησλ πφξσλ).
Η θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ δηακνξθψλεηαη ζε ηαξαρψδεηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο
ζπλζήθεο σο ζπλέπεηα ηεο χθεζεο θαη ηεο απζηεξήο ιηηφηεηαο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ Διιάδα θαηά ηα
ηειεπηαία ρξφληα. Βάζεη ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο EUROSTAT, ην ΑΔΠ έρεη κεησζεί θαηά ¼
απφ ην 2008 κέρξη ζήκεξα, ε αλεξγία έρεη απμεζεί δξακαηηθά ζην 27% (θαη 50% κεηαμχ ησλ λέσλ) θαη
έλαο ζηνπο πέληε θαηνίθνπο δνπλ ζε ζπλζήθεο ζνβαξήο πιηθήο απνζηέξεζεο.
Οη αδξέο απηέο εθηηκήζεηο ζπληζηνχλ ιφγν αλεζπρίαο γηα ηηο πξννπηηθέο επεκεξίαο θαη θηλεηηθφηεηαο
παηδηψλ θαη εθήβσλ ηδηαίηεξα κεηαμχ νηθνγελεηψλ απφ ρακειά θαη κηθξνκεζαία θνηλσληθννηθνλνκηθά
ζηξψκαηα. Σν θφζηνο απφ κηα πηζαλή επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ παηδηψλ κπνξεί λα είλαη δηηηφ,
ηφζν απφ ηελ ζθνπηά ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο γηα ην άηνκν, φζν θαη απφ ηελ ζθνπηά
ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ θνηλσλία σο ζχλνιν (π.ρ. ιφγσ ηεο κε-αμηνπνίεζεο ησλ
δπλαηνηήησλ θαη ησλ ηαιέλησλ παηδηψλ απφ ιηγφηεξν πινχζηεο νηθνγέλεηεο).
Η παηδηθή θηψρεηα ζηελ Διιάδα (νξηδφκελε σο πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ δνπλ ζε νηθνγέλεηεο κε
ηζνδχλακν δηαζέζηκν εηζφδεκα ρακειφηεξν ηνπ 60% ηνπ αληίζηνηρνπ εζληθνχ δηάκεζνπ εηζνδήκαηνο)
μεθηλά απφ ζρεηηθά ρακειφ αθεηεξηαθφ ζεκείν πξηλ ηελ επίδξαζε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα
θνηλσληθή πξνζηαζία (26,5%) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1995-2014 θαη ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφ εμέηαζε
ρψξεο ηεο ΔΔ.
Ωζηφζν, ε πνιχ κηθξή κείσζε ηεο παηδηθήο θηψρεηαο επηηπγράλεηαη θπξίσο κέζσ ησλ ζπληάμεσλ
(2,7%), ελψ ε επίδξαζε ησλ ινηπψλ θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ είλαη νξηαθή (2,6%) αλ ζπγθξηζεί κε
ηελ επίδξαζε απηή ζε ρψξεο φπσο π.ρ. νη θαλδηλαβηθέο. Ωζηφζν, ε ηεξάζηηα ζεκαζία ησλ ινηπψλ
θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ, δειαδή παξνρψλ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο πξνο ηελ νηθνγέλεηα, ηελ πγεία, ηελ
πξφλνηα, ηελ ζηέγαζε, θ.ιπ. (φπνπ ε Διιάδα πζηεξεί ζεκαληηθά) γηα ηνλ κεηξηαζκφ ηεο παηδηθήο
θηψρεηαο επηβεβαηψλεηαη απφ ηα εκπεηξηθά επξήκαηα ηεο έθζεζεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ εξεπλψλ ECHP θαη EU-SILC πξνθχπηεη φηη
νη ινηπέο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο ζε ρξήκα θαη ζε είδνο (δειαδή, εθηφο ησλ ζπληάμεσλ γήξαηνο θαη
ρεξείαο) κπνξνχλ απφ κφλεο ηνπο λα εμεγήζνπλ έλα ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ (ηεο ηάμεο ηνπ 83%) ηεο
κεηαβιεηφηεηαο ηεο παηδηθήο θηψρεηαο ζηηο ππφ εμέηαζε ρψξεο ηεο ΔΔ.
Απφ ηελ ζθνπηά ηεο δηαγελεαθήο κεηαβίβαζεο ηεο θηψρεηαο, νη αληζφηεηεο ζηελ παηδηθή θηψρεηα είλαη
ηεξάζηηεο κεηαμχ ησλ νηθνγελεηψλ ρακειήο θαη πςειήο εθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα, ε θηψρεηα ησλ
παηδηψλ πνπ θαηάγνληαη απφ νηθνγέλεηεο ρακειήο εθπαίδεπζεο (δεκνηηθφ θαη γπκλάζην) θπκαίλεηαη ζε
εμαηξεηηθά πςειά επίπεδα δηαρξνληθά, πξνζεγγίδνληαο αθφκε θαη ην 60% ηα ηειεπηαία ρξφληα.
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξνζθπγηθήο θαη κεηαλαζηεπηηθήο θίλεζεο πξνο ηελ Δπξψπε αλαγθαία είλαη
ε αλαθνξά ζε βαζηθά λνκνζεηήκαηα ζε δηεζλέο θαη επξσπατθφ επίπεδν πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηεζλή
πξνζηαζία θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ πνπ κεηαθηλνχληαη, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά, κεηαμχ άιισλ,
ζηελ χκβαζε ηεο Γελεχεο θαη ζηνλ Καλνληζκφ ΔΚ 604/2013 (Γνπβιίλν ΙΙΙ).
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Η απνηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο, φπσο έρεη δηακνξθσζεί ζηελ Δπξψπε κε βάζε ηεο αθνινπζνχκελεο
πνιηηηθέο, νη νπνίεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αζθάιεηα ησλ ζπλφξσλ έλαληη ηεο αζθάιεηαο ησλ
αλζξψπσλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ -παξά ηηο πξνβιέςεηο ηεο εζληθήο, επξσπατθήο θαη δηεζλνχο
λνκνζεζίαο- ακθηζβήηεζε ζηελ πξάμε ηεο ζεκειηψδνπο αξρήο ηνπ πξνζθπγηθνχ δηθαίνπ πεξί κε
επαλαπξνψζεζεο ζε κε αζθαιή ρψξα θαη ελ ηέιεη ηελ παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ πνπ
κεηαθηλνχληαη.
Επηπιένλ

ε

Έθζεζε

ζπκπεξηιακβάλεη

ζεκαληηθέο

πξνηάζεηο

πνιηηηθήο

γηα ηε βειηίωζε ηεο θαηάζηαζεο ηωλ παηδηώλ ζηε ρώξα καο:
Τα παηδηά δελ έρνπλ ηνλ έιεγρν ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο θαη εμαξηώληαη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό από
ηνπο γνλείο γηα ηελ παξνύζα θαη κειινληηθή επεκεξία. Η νηθνγέλεηα πξνέιεπζεο απνηειεί ηνλ
βαζηθφηεξν πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επεκεξία θαη αλάπηπμε ζηα πξψηκα ρξφληα ηεο δσήο
ησλ παηδηψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ κειινληηθψλ ηνπο απνηειεζκάησλ (π.ρ.
εθπαίδεπζε, απαζρφιεζε, εηζφδεκα, θ.ιπ.).
Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε έθζεζε απηή πξνηείλεη ηελ πινπνίεζε κηαο δεκόζηαο θνηλωληθήο επέλδπζεο (κε
θαζνιηθέο θνηλωληθέο παξνρέο θαη ππεξεζίεο) πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ε ζεκαζία ηεο
νηθνγελεηαθήο θαη επξχηεξα θνηλσληθήο πξνέιεπζεο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηεο θηψρεηαο θαη ηεο
αληζφηεηαο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία.
Η Ειιάδα ραξαθηεξίδεηαη από έλα ζπληαμηνθεληξηθό ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο πνπ δελ
επηηπγράλεη νπζηαζηηθή κείωζε ηεο παηδηθήο θηώρεηαο θαη απνζηέξεζεο. Αληίζεηα, νη ρψξεο ηεο
ΔΔ πνπ δίλνπλ έκθαζε ζε ινηπέο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο ρσξίο έιεγρν πφξσλ ησλ δηθαηνχρσλ
κεηψλνπλ αηζζεηά ηελ παηδηθή θηψρεηα θαη απνζηέξεζε. Σν ζηνηρείν απηφ δείρλεη ηελ αλαγθαηόηεηα
πηνζέηεζεο πνιηηηθώλ πνπ εζηηάδνπλ ζε παξνρέο ζε ρξήκα θαη ζε είδνο κε βάζε ηελ αξρή ηεο
θαζνιηθόηεηαο ή, κε άιια ιφγηα, ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε.
Η θαηεύζπλζε ηεο θνηλωληθήο κεηαξξύζκηζεο ρξεηάδεηαη λα ζηξαθεί ζηηο επάιωηεο νηθνγέλεηεο κε
παηδηά θαη, ηδηαίηεξα, ζηηο απμαλφκελεοκνλνγνλεϊθέο νηθνγέλεηεο θαη ηηο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο.
Αθφκε

θαη

ζε

ζπλζήθεο

δεκνζηνλνκηθήο

πεηζαξρίαο

ρξεηάδεηαη

λα

δνζεί

κεγαιχηεξε

θνηλσληθννηθνλνκηθή ζηήξημε ζηνπο νηθνγελεηαθνχο πξνυπνινγηζκνχο κέζα απφ θνηλσληθέο παξνρέο
ζε είδνο θαη ρξήκα, γνληθέο άδεηεο απφ ηελ εξγαζία (φρη κφλν γηα ηηο κεηέξεο αιιά θαη ηνπο παηέξεο
αλεμαξηήησο ηνκέα εξγαζίαο), θνξνειαθξχλζεηο θαη θνξναπαιιαγέο ζε νηθνλνκηθά αζζελείο
νηθνγέλεηεο κε παηδηά, θ.ιπ.
Η πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο ηωλ επθαηξηώλ αλάκεζα ζηα θχια θαη ε έληαμε ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά
εξγαζίαο κπνξεί λα απνβεί επσθειήο ηφζν γηα ηελ νηθνγέλεηα φζν θαη γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία σο
ζχλνιν. Σα λνηθνθπξηά δηπιήο θαξηέξαο αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξν θίλδπλν θηψρεηαο θαη
απνζηέξεζεο, ελψ γεληθφηεξα ε απαζρόιεζε ηωλ γπλαηθώλ ζπκβάιιεη ζηελ θνηλωληθννηθνλνκηθή
αλάπηπμε κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ ελφο ζεκαληηθνχ εξγαζηαθά δπλάκελνπ πιεζπζκνχ.
Σν θξίζηκν δήηεκα είλαη ε επηζηξνθή ζηελ εξγαζία ηωλ γπλαηθώλ-κεηέξωλ κεηά απφ κηα νξηζκέλε
θαηάιιειε ειηθία ησλ παηδηψλ θαη ε επαλέληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε επλντθνχο φξνπο.
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Η ζπκθηιίωζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαη εξγαζηαθήο δωήο κπνξεί λα εληζρπζεί κε ηελ αλάπηπμε ηωλ
δεκόζηωλ δνκώλ πξνζρνιηθήο θξνληίδαοπνπ εζηηάδνπλ ζηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (δίρσο
λα δηαηαξάζζεηαη ν ζπλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα).
Σν δήηεκα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πξόζδεζεο ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ζεκαληηθφ θαη
ρξεηάδεηαη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηε ράξαμε θαη πινπνίεζε πνιηηηθψλ γηα ηελ ζηήξημε ηεο
νηθνγέλεηαο (π.ρ. ε ρνξήγεζε γελλαηόδωξωλ γνλεϊθώλ αδεηώλ από ηελ εξγαζία κπνξεί λα
ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ δεζκνύ κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηψλ).
Οη αλάγθεο πνπ δηαπηζηώλνληαη ζην πεδίν ηεο παηδηθήο πξνζηαζίαο αθνξνχλ ηελ ίδξπζε ελόο
ζαθώο δνκεκέλνπ θνξέα, ν νπνίνο ζα ζπληνλίδεη ηελ εθαξκνγή ηωλ πνιηηηθώλ θαη ηωλ
πξνγξακκάηωλ κε αληηθείκελν ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ
Τπνπξγείσλ θαη θνξέσλ, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ δηνίθεζεο, ηνπ θεληξηθνχ, ηνπ
πεξηθεξεηαθνχ θαη ηνπ ηνπηθνχ θαη λα ηνπ παξαζρεζνχλ νη απαξαίηεηνη πφξνη ζε ηερληθφ θαη
νηθνλνκηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ.
Αθφκε ρξεηάδεηαη λα πηνζεηεζεί έλα Εζληθό Σρέδην Δξάζεο γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ πνπ ζα
πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη κεηξήζηκνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο, ψζηε λα
παξαθνινπζεί θαηά ηξφπν απνηειεζκαηηθφ ηελ πξφνδν φζνλ αθνξά ηελ απφιαπζε ησλ δηθαησκάησλ
γηα φια ηα παηδηά ζηελ Διιάδα.
Αλαγθαία είλαη ε αλάπηπμε παηδνθεληξηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία ζα απνηππψλεηαη
ζε θηιηθνύο γηα ηα παηδηά πξνϋπνινγηζκνύοθαη ζηε δηακόξθωζε ηδηαίηεξνπ θωδηθνύ ζηνλ
πξνϋπνινγηζκό γηα ηε ρξεκαηνδόηε ηνπ ζπλόινπ ηωλ θξαηηθώλ πνιηηηθώλ πνπ αθνξνύλ ην παηδί.
Τέινο, πξνηείλεηαη ε βειηίωζε ηνπ ζπζηήκαηνο επηηξνπείαο ηωλ αζπλόδεπηωλ αλειίθωλ θαη ηωλ
αλειίθωλ πνπ έρνπλ ρωξηζηεί από ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί ιεηηνπξγηθφ,
νπζηαζηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ θαη ε αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο γηα ηνπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο
ζηα θέληξα ππνδνρήο.
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