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Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού
Η παγκόσμια κοινότητα δεσμεύτηκε να προστατεύει τα δικαιώματα των παιδιών με την
υιοθέτηση της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού στις 20 Νοεμβρίου του 1989.
Από τότε, η 20η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του
Παιδιού.
Σήμερα ζούμε σε έναν κόσμο, όπου σχεδόν όλοι συμφωνούν πως οποιοσδήποτε κάτω
των 18 ετών είναι παιδί και έχει δικαίωμα σε ειδική φροντίδα και προστασία. Όμως κάτι
τέτοιο δεν συνέβαινε και στο παρελθόν. Μόνο μετά την 20η Νοεμβρίου του 1989, όταν
η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα
του Παιδιού, άρχισε η ανθρωπότητα να επωφελείται από μια δέσμη δικαιωμάτων για
όλα τα παιδιά και τους νέους.
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ο πρώτος παγκόσμιος νομικά
δεσμευτικός κώδικας για τα δικαιώματα που όλα τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν.
Θέτει στοιχειώδεις αρχές για την ευημερία των παιδιών στα διάφορα στάδια εξέλιξής
τους.
Καθώς η ανθρωπότητα γιορτάζει τη σημαντική αυτή επέτειο από την υιοθέτηση της
Σύμβασης, είναι μια ευκαιρία για να αναλογιστούμε κατά πόσο τα δικαιώματα των
παιδιών γίνονται σεβαστά και προστατεύονται σε όλο τον κόσμο.

Οι επιπτώσεις της Σύμβασης σε μια ολόκληρη γενιά παιδιών
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είχε θετική επίδραση στην ζωή
εκατομμυρίων παιδιών και οικογενειών. Ειδικότερα, η Σύμβαση έθεσε τα θεμέλια για
τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει και υλοποιεί τα προγράμματά της η UNICEF,
γεγονός που οδήγησε σε θετικά βήματα σε τέσσερις τομείς:
- βελτίωση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες - σωτήριες παρεμβάσεις στον
τομέα της υγείας που οδήγησαν στην μείωση της παιδικής θνησιμότητας, προγράμματα
για την εκπαίδευση των κοριτσιών, βοήθεια σε μειονότητες και έγκαιρη βοήθεια σε
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
- βελτίωση της ποιότητας αυτών των υπηρεσιών - ανάπτυξη Σχολείων Φιλικών
προς τα Παιδιά, αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης με βάση τα δικαιώματα των
παιδιών σε ανάπτυξη σε πάνω από 90 χώρες και ως εθνικό ποιοτικό πρότυπο σε 54
χώρες.
- ευνοϊκές συνθήκες για την παιδική προστασία - εκστρατείες επέκτασης της
ληξιαρχικής εγγραφής των παιδιών, εκστρατείες κατάργησης της επικίνδυνης παιδικής
εργασίας, από-ασυλοποίηση των παιδιών με βάση εναλλακτικούς τρόπους φροντίδας,
καταπολέμηση βλαπτικών πρακτικών και παραδόσεων όπως οι γάμοι ανηλίκων και ο
ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των κοριτσιών, αναθεώρηση και
επανεκτίμηση του συστήματος κράτησης και απονομής δικαιοσύνης ανηλίκων.
- αυξημένες προσπάθειες για την προστασία των παιδιών εν μέσω ενόπλων
συρράξεων - βελτίωση διεθνών προτύπων, νόμων και προγραμμάτων για την
πρόληψη, αποστράτευση και επανένταξη των παιδιών στρατιωτών, ενημέρωση και
δράση για τον αδικαιολόγητο χωρισμό των παιδιών από τις οικογένειές τους.

Η σημαντική συμβολή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Μια ολόκληρη γενιά παιδιών ενηλικιώθηκε με τα δικαιώματά της να προστατεύονται
από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, κάτι που σημαίνει πως υπάρχουν
περίπου 2,2 δισεκατομμύρια παιδιά των οποίων τα δικαιώματα αναγνωρίζονται από 196
χώρες, μέσω της Σύμβασης.
Έχουν επιτευχθεί σημαντικές πρόοδοι τις τελευταίες δεκαετίες, συμπεριλαμβανόμενων:
της μείωσης των θανάτων παιδιών κάτω των πέντε ετών, από 12 εκατομμύρια το 1990,
σε 5,9 εκατομμύρια το 2015 και του περιορισμού του αριθμού των παιδιών που
απασχολούνται σε επικίνδυνες εργασίες.
Ωστόσο, τα δικαιώματα εκατομμυρίων παιδιών εξακολουθούν να παραβιάζονται:







Το φτωχότερο 20% των παιδιών του κόσμου διατρέχουν δύο φορές μεγαλύτερο
κίνδυνο από το πλουσιότερο 20% να χάσουν τη ζωή τους πριν από τα πέμπτα
τους γενέθλια και πενταπλάσιες πιθανότητες να είναι εκτός σχολείου.
Τα κορίτσια στις φτωχότερες οικογένειες έχουν τετραπλάσιες πιθανότητες να
παντρευτούν πριν τα 18 τους χρόνια.
Εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο βιώνουν σε καθημερινή βάση διακρίσεις,
σωματική και σεξουαλική βία, κακοποίηση και παραμέληση.
2,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι, δεν έχουν πρόσβαση σε τουαλέτες, το 40%
εξ’αυτών στη Νότια Ασία και 660 εκατομμύρια άνθρωποι σε ασφαλές πόσιμο
νερό, σχεδόν οι μισοί στην υποσαχάρια Αφρική.

Μάθε τα Δικαιώματά σου
Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Αυτά τα δικαιώματα
παρουσιάζονται στη Σύμβαση, η οποία όμως δεν είναι μόνο ένα νομικό εργαλείο. Είναι
κάτι ευρύτερο, μια πεποίθηση πως τα δικαιώματα των παιδιών είναι ευθύνη όλων μας.
Δυνάμωσε τη φωνή σου
Σχεδόν όλα τα Κράτη έχουν αποδεχθεί τη Σύμβαση κι έτσι είναι υποχρεωμένα να
ενημερώνουν, να προστατεύουν και να προωθούν τα δικαιώματα των παιδιών.
Υπενθυμίστε στην Κυβέρνησή σας τις υποχρεώσεις της απέναντι στα παιδιά. Πείτε
στους πολιτικούς σας ηγέτες πως νοιάζεστε για τα δικαιώματα των παιδιών.
Παίξε το ρόλο σου
Η Σύμβαση είναι ένα νομικό έγγραφο που αναφέρεται στα δικαιώματα των παιδιών. Ο
καθένας από μας έχει έναν ρόλο που διασφαλίζει ότι αυτά τα δικαιώματα θα τηρηθούν.
Μόνο αν όλοι δεχθούμε αυτή την ευθύνη ο κόσμος μας θα γίνει καλύτερος για τα
παιδιά και τους ενήλικες. Σκεπτόμενοι τον αντίκτυπο που θα έχουν στα παιδιά οι
δράσεις σας, μπορείτε να κάνετε τη Σύμβαση μέρος της καθημερινότητάς σας.
Κινητοποιήσου
Σε πολλές χώρες του κόσμου, πλούσιες και φτωχές, τα θεμέλια για έναν κόσμο όπου τα
δικαιώματα των παιδιών θα τηρούνται και θα προστατεύονται έχουν ήδη μπει. Εάν
κάνουμε αυτό που μπορούμε για να στηρίξουμε και να δυναμώσουμε αυτή την
συνεχιζόμενη πρόοδο, θα είναι εφικτό ν’ αλλάξουμε τον κόσμο και για τις επόμενες
γενιές.
Γίνε μέρος της λύσης
Τα τελευταία χρόνια η εκστρατεία για τα δικαιώματα των παιδιών, έχει επεκταθεί και
γίνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Δεκάδες χιλιάδες φορείς, ανάμεσα τους κι
εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, βοηθούν τα παιδιά. Υπάρχει παγκόσμια
βούληση για τη δημιουργία ενός κόσμου ιδανικού για τα παιδιά. Συμβαίνει τώρα. Αυτή
τη στιγμή. Γίνε μέρος του κι εσύ.
Μπορούμε όλοι μαζί ν’ αλλάξουμε τις ζωές των παιδιών!

