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31 
Μάρτιος 

2016 

Η προστασία των παιδιών με βάση το πρότυπο των δικαιωμάτων  

10 δεσμεύσεις για δράση 
 

Γραμματεία για την Αποστολή – Επαρχία L’Hermitage 
Βαρκελώνη, 3 Μαρτίου 2016 

 
Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα Δικαιώματα των 

Παιδιών εγκρίθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1989, στο πλαίσιο της Γενικής 

Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. Η Σύμβαση συμπεριλαμβάνει δύο έννοιες που δεν 

είχαν αναπτυχθεί μέχρι τότε : το υψηλό ενδιαφέρον για το παιδί και τη 

σημασία του να ακούγεται με προσοχή και να λαμβάνεται υπόψη η 

γνώμη των παιδιών σε οτιδήποτε τα αφορά.  

Εμείς, οι Μαριανοί, έχοντας συνείδηση των αναγκών των παιδιών της 

εποχής μας, εξετάζουμε εκ νέου τις εκπαιδευτικές μας πρακτικές στο 

φως των δικαιωμάτων των παιδιών.  

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών διαμορφώνει ένα νέο 

καθεστώς : τα παιδιά θεωρούνται από εδώ και πέρα ως ενεργά 

υποκείμενα δικαιωμάτων. Η θεώρηση αυτών των δικαιωμάτων 

καθορίζεται και οργανώνεται σε ειδικές κατηγορίες («τα τέσσερα p» στη 

γαλλική γλώσσα) :  

- Δικαιώματα προώθησης (promotion) : για μια σωστή ανάπτυξη ως 

προσώπων.  

- Δικαιώματα πρόληψης (prévention) : είναι ανάγκη να λαμβάνεται 

μέριμνα για τα παιδιά, προκειμένου να αποτρέπεται κατά το 

δυνατόν κάθε κατάσταση κινδύνου.  

- Δικαιώματα προστασίας (protection) : απέναντι σε κάθε μορφή 

εκμετάλλευσης και /ή περιθωριοποίησης.  

- Δικαιώματα συμμετοχής (participation) : ώστε να είναι εφικτή η λήψη αποφάσεων για ό, τι αφορά τα 

παιδιά ως άτομα και ως μέλη μιας ομάδας.  

 

1. Εμείς, οι Μαριανοί, προχωράμε στην εφαρμογή και στην ανάπτυξη των κατάλληλων πρωτοκόλλων 

απέναντι σε κάθε μορφή κακοποίησης παιδιών και προωθούμε δραστικά στα σχολεία μας τη διεθνή 

εκστρατεία «Σπάσε τη σιωπή», η οποία αποσκοπεί στην πρόληψη και στη δράση απέναντι στα 

περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης.  

2. Οργανώνουμε σε όλα τα Μαριανά σχολεία τη Διεθνή Ημέρα για τα Δικαιώματα των Παιδιών (20 

Νοεμβρίου). Το Συμβούλιο Διεύθυνσης του κάθε σχολείου αναλαμβάνει την ευθύνη να προωθήσει 

στους κόλπους ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας και με απόλυτη διαφάνεια όλες τις 

προβλεπόμενες δράσεις στο πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών.  

3. Τα Μαριανά σχολεία θα οργανώσουν κύκλους διαλέξεων ανοικτών στους γονείς, στην εκπαιδευτική 

κοινότητα και στην κοινωνία γενικά, προκειμένου να καλλιεργηθεί μια στάση σχετική με την πρόληψη 

και τη δράση απέναντι στο φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης.  
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4. Οργανώνουμε ειδικές συναντήσεις εργασίας με τα παιδιά και τους νέους με θέμα τα περιστατικά 

σεξουαλικής κακοποίησης. Εξασφαλίζουμε χώρους εργασίας για την πρόληψη εκεί όπου είναι οι 

πρωταγωνιστές. 

5. Ακολουθώντας τα εσωτερικά μας πρωτόκολλα, προσφέρουμε διδακτικά εργαλεία, για να 

εργασθούμε πάνω στην πρόληψη στον χώρο του σχολείου και στην οικογένεια. 

6. Τηρούμε μια στάση ενεργητικής ακρόασης και θέτουμε στη διάθεσή τους διαύλους, για να 

διευκολύνουμε την επικοινωνία και την καταγγελία μέσω της ιστοσελίδας www.maristes.eu/15 και 

της ηλεκτρονικής διεύθυνσης maristes.15@maristes.org . 

7. Δίνουμε κάθε στιγμή προτεραιότητα στην υποδοχή των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης και τους 

προσφέρουμε την αναγκαία στήριξη στη συγκεκριμένη κατάστασή τους.  

8. Όλα τα Μαριανά σχολεία δεσμεύονται να δρομολογήσουν δράσεις, ώστε να εξασφαλίσουν και να 

ευνοήσουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη ζωή των σχολείων.  

9. Εξασφαλίζουμε τη συντονισμένη εργασία οικογένειας – σχολείου στον τομέα της πρόληψης της 

σεξουαλικής κακοποίησης. Ενημερώνουμε τις οικογένειες για τις δράσεις που αναλαμβάνουμε και 

τους προσφέρουμε διαύλους ενεργητικής συμμετοχής με σαφή βούληση διαφάνειας.  

10. Ενισχύουμε τις σχέσεις με τους τοπικούς και τους διεθνείς θεσμούς, προκειμένου να εξασφαλίσουμε 

την ενότητα της δράσης και να εγγυηθούμε συνδέσμους επικοινωνίας ανάμεσα σε όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να ενισχύσουμε την πρόληψη και την εργασία σε δίκτυο.  

Αυτές οι 10 δεσμεύσεις επιβάλλουν τη συνεχή αναθεώρηση και τη βελτίωση των κανόνων, των μέτρων και 

των δράσεων, τόσο στο πλαίσιο των σχολείων όσο και στον τομέα των οικογενειών.   

Με την υπογραφή αυτού του κειμένου, όλα τα Μαριανά σχολεία της Καταλονίας, της Γαλλίας, της 

Ελλάδας και της Ουγγαρίας θα ευνοήσουν το διάλογο με τους διάφορους κοινωνικούς παράγοντες, ώστε 

να προχωρήσουν στη συνολική υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών.  
 

 

Μέλη της διευρυμένης Γραμματείας 

για την Αποστολή (από αριστερά προς 

τα δεξιά) : Christophe Schietse 

(AMC-  Γαλλία), André Déculty, 

Llorenç Claramunt (Ίδρυμα 

Champagnat -  Καταλονία), Ramon 

Rùbies, Pau Tristany (MISZ – 

Ουγγαρία) , Ματθαίος Λεβαντίνος 

(Σ.Μ.Α.ΕΛ. – Ελλάδα) και Gabriel 

Villa-Real. 

 

ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ 
Κεντρικό θέμα του περιοδικού « Maristas siglo XXI αρ. 9, Μάρτιος 2016 
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