ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
20 Νοεμβρίου 2020, Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού
31 χρόνια Μετά…

Το 1959 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε την Διακήρυξη των
Δικαιωμάτων του Παιδιού και όρισε την 20η Νοεμβρίου ως μέρα εορτασμού της
Παγκόσμιας Μέρας Παιδιού.
Την ίδια ημέρα, 20 Νοεμβρίου, 30 χρόνια αργότερα, το 1989 η Γενική Συνέλευση των
Ηνωμένων Εθνών θέσπισε τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού.
Η Παγκόσμια Μέρα του Παιδιού μας δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουμε το διάλογο και να
αναλάβουμε δράση για να προσφέρουμε στα παιδιά πρωτίστως ασφάλεια σε όλα τα
επίπεδα, να ενισχύσουμε την πρόσβαση στη γνώση και να μπορέσουμε να ενισχύσουμε
την ψυχική τους ανθεκτικότητα μέσα από τη συνεχή αλληλεπίδραση μαζί τους.
Η ξαφνική εμφάνιση του ιού COVID-19 το 2020 ανέτρεψε σε παγκόσμιο επίπεδο όλα τα
δεδομένα ασφάλειας και σταθερότητας. Η αγωνία, η απώλεια και ο φόβος της απώλειας
κυριαρχούν στην καθημερινότητα και διαμορφώνουν έναν άλλο τρόπο σχετίζεσθαι και
επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Η διεθνής κρίση έχει μετατραπεί σε κρίση

των

παιδιού, σε κρίση που απειλεί τα δικαιώματα των παιδιών. Άραγε πόσα παιδιά σήμερα,
μέσα από την πανδημία COVID-19, δεν έχουν υποστεί ποικίλες παραβιάσεις σε
διάφορα επίπεδα;
Πριν την πανδημία, 258 εκατομμύρια παιδιά και νέοι ήταν και είναι εκτός του
εκπαιδευτικού συστήματος διεθνώς.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με όλες τις δράσεις
του, όπως και με την ίδρυση εξειδικευμένου εργαστηρίου πάνω στα Ανθρώπινα
Δικαιώματα και τις Διαπροσωπικές Σχέσεις, αναλαμβάνει δράση να είναι κοντά στα παιδιά
και στις οικογένειές τους, προκειμένου να προστατέψει τα δικαιώματα των παιδιών.
Εκπαιδεύει τους φοιτητές του και τους εξειδικεύει μέσω των μαθημάτων, της πρακτικής
στα σχολεία και τις διεπιστημονικές συνεργασίες με την Ελλάδα και το εξωτερικό, ώστε να
γίνουν αρωγοί στο έργο προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών.
Φέτος, που γιορτάζουμε την 31η επέτειο, είναι σημαντικό να έχουμε στο νου μας ότι η
Διεθνής Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού έχει υπογραφεί από 194 χώρες σε όλο
τον κόσμο, οι οποίες δεσμεύονται σε νομικό επίπεδο να επιβεβαιώνουν ότι εφαρμόζεται
ορθά. Επίσης, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η Παγκόσμια Μέρα των Δικαιωμάτων του
Παιδιού είναι η μόνη μέρα που γιορτάζεται με τέτοια αποδοχή από τόσες χώρες.
Οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι άμεσες για τα παιδιά και είναι πολύ πιθανό να
διαρκέσουν μια ζωή. Είναι η ώρα μικροί μεγάλοι, να έρθουμε ουσιαστικά κοντά και μέσα
από την εγγύτητα να οραματιστούμε μαζί με τα παιδιά μας, μαζί με τους μαθητές μας, μαζί
με κάθε παιδική ψυχή τι κόσμο θέλουμε να δημιουργήσουμε.
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