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«Θέλουµε να συµµετέχουµε στη διαµόρφωση ενός φωτεινού µέλλοντος για τις πόλεις  

 και τα χωριά όπου ζούµε. Μπορούµε να το πετύχουµε αυτό σε περίοδο κρίσης;» 
 Yannis, 11 ετών, Βέλγιο, δράση«Η λιτότητα δαγκώνει: φωνές παιδιών» 

 
 

Εµείς, οι Συνήγοροι του Παιδιού της Ευρώπης, εκφράζουµε τη βαθειά ανησυχία µας για τις συνέπειες      

της λιτότητας και της φτώχειας στην υλοποίηση των δικαιωµάτων των παιδιών και των νέων.  

Η οικονοµική κρίση έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στα παιδιά και στην εφαρµογή όλων των δικαιωµάτων 

τους, όπως προβλέπονται από τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. Η ζωή σε συνθήκες 

φτώχειας επηρεάζει την παιδική ηλικία και συχνά περιορίζει τις ευκαιρίες που θα έχουν τα παιδιά 

µεγαλώνοντας. Οι επιπτώσεις της παιδικής φτώχειας στα δικαιώµατα του παιδιού είναι µεγάλες,                 

τόσο άµεσα όσο και στο µακρύτερο µέλλον.  

Οι παραβιάσεις δικαιωµάτων που προκαλούνται από τη φτώχεια απασχολούσαν πάντοτε τις ευρωπαϊκές 

χώρες. Σήµερα, η οικονοµική κρίση έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της παιδικής φτώχειας και                     

του κοινωνικού αποκλεισµού σε αρκετές χώρες. Μετά την κρίση, σε πολλές περιπτώσεις, η παιδική φτώχεια 

αυξήθηκε πιο απότοµα από ό,τι στον υπόλοιπο πληθυσµό.  

Το Συµβούλιο της Ευρώπης δήλωσε ότι έχει συγκλονιστεί από τις εκθέσεις διαφόρων χωρών για παιδιά  

που υποσιτίζονται, που ζουν χωρίς τους γονείς τους επειδή αυτοί φεύγουν στο εξωτερικό                         

για να δουλέψουν, για τα παιδιά που εργάζονται, τα παιδιά που σταµατούν το σχολείο                          

ή δεν τα καταφέρνουν καλά στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.  

Εµείς οι Συνήγοροι του Παιδιού γνωρίζοντας τι συµβαίνει στις χώρες µας, 

επαναλαµβάνουµε πόσο ανησυχητικά είναι αυτά τα στοιχεία.  

 

 

Άµεσες συνέπειες της κρίσης είναι η ανεργία των γονέων και η µείωση των εσόδων της οικογένειας. 

Μερικά από τα µέτρα λιτότητας που έχουν επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώµατα των παιδιών σε διάφορες 

ευρωπαϊκές χώρες είναι οι περικοπές στις κοινωνικές υπηρεσίες και στα κοινωνικά προγράµµατα,              

οι µειώσεις στους µισθούς, οι αυξήσεις στους φόρους στα βασικά αγαθά.  

Οι περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες έχουν επηρεάσει σοβαρά τα παιδιά που εξαρτώνται ιδιαίτερα          

από τα κοινωνικά προγράµµατα και τις κοινωνικές υπηρεσίες. 

Μερικά δικαιώµατα που επηρεάστηκαν από τη παιδική φτώχεια και τις συνέπειες της λιτότητας είναι:  

το δικαίωµα σε ένα καλό επίπεδο διαβίωσης (διατροφή, ένδυση, κατοικία), στην εκπαίδευση, στην υγεία, 

στη νοµική βοήθεια, στο παιχνίδι, στην έκφραση της γνώµης, στην κοινωνική ασφάλιση, στην οικογενειακή 

ζωή, στην εναλλακτική φροντίδα, στην προστασία από κάθε µορφής σωµατική ή ψυχολογική βία.             

Ακόµη έχουν επηρεαστεί πολλά δικαιώµατα των παιδιών µε αναπηρίες. Όλα αυτά φαίνονται ξεκάθαρα 

στα φιλµ που δηµιούργησαν 32 παιδιά από 8 περιοχές της Ευρώπης σχετικά µε το πώς οι ζωές και             

οι κοινωνίες τους έχουν επηρεαστεί από τη φτώχεια και την οικονοµική κρίση, στο πλαίσιο                        

της συµµετοχικής δράσης του ENOC «Η λιτότητα δαγκώνει: φωνές παιδιών». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Το Το Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο ΣυνΣυνΣυνΣυνηγηγηγηγόρωνόρωνόρωνόρων    
του Παιδιούτου Παιδιούτου Παιδιούτου Παιδιού    συστήνεισυστήνεισυστήνεισυστήνει::::    

• Όλες οι δράσεις των κρατών πρέπει να βασίζονται στα Όλες οι δράσεις των κρατών πρέπει να βασίζονται στα Όλες οι δράσεις των κρατών πρέπει να βασίζονται στα Όλες οι δράσεις των κρατών πρέπει να βασίζονται στα 
δικαιώµατα του παιδιού και να µηδικαιώµατα του παιδιού και να µηδικαιώµατα του παιδιού και να µηδικαιώµατα του παιδιού και να µην έρχονται σε αντίθεση ν έρχονται σε αντίθεση ν έρχονται σε αντίθεση ν έρχονται σε αντίθεση                                 
µε αυτά. µε αυτά. µε αυτά. µε αυτά. ΝΝΝΝα εφαρµοστεία εφαρµοστεία εφαρµοστεία εφαρµοστεί    το Ψήφισµα του Συµβουλίουτο Ψήφισµα του Συµβουλίουτο Ψήφισµα του Συµβουλίουτο Ψήφισµα του Συµβουλίου    της της της της 
Ευρώπης Ευρώπης Ευρώπης Ευρώπης ««««Τερµατίζοντας την παιδική φτώχεια στην ΕυρώπηΤερµατίζοντας την παιδική φτώχεια στην ΕυρώπηΤερµατίζοντας την παιδική φτώχεια στην ΕυρώπηΤερµατίζοντας την παιδική φτώχεια στην Ευρώπη»»»»    
και η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ««««Επενδύοντας Επενδύοντας Επενδύοντας Επενδύοντας 
στα Παιδιά: Σπάζοντας τον Κύκλο της Μειονεξίαςστα Παιδιά: Σπάζοντας τον Κύκλο της Μειονεξίαςστα Παιδιά: Σπάζοντας τον Κύκλο της Μειονεξίαςστα Παιδιά: Σπάζοντας τον Κύκλο της Μειονεξίας»»»»....    

• Η Στρατηγική του ΣυµβοΗ Στρατηγική του ΣυµβοΗ Στρατηγική του ΣυµβοΗ Στρατηγική του Συµβουλίου της Ευρώπης και της υλίου της Ευρώπης και της υλίου της Ευρώπης και της υλίου της Ευρώπης και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώµατα του παιδιού πρέπει Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώµατα του παιδιού πρέπει Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώµατα του παιδιού πρέπει Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώµατα του παιδιού πρέπει 
να περιλαµβάνουν το ζήτηµα της παιδικής φτώχειας καινα περιλαµβάνουν το ζήτηµα της παιδικής φτώχειας καινα περιλαµβάνουν το ζήτηµα της παιδικής φτώχειας καινα περιλαµβάνουν το ζήτηµα της παιδικής φτώχειας και        
των επιπτώσεων της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας. των επιπτώσεων της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας. των επιπτώσεων της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας. των επιπτώσεων της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας.     

• Όλα τα εΌλα τα εΌλα τα εΌλα τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να έχουν Εθνικά Σχέδια υρωπαϊκά κράτη πρέπει να έχουν Εθνικά Σχέδια υρωπαϊκά κράτη πρέπει να έχουν Εθνικά Σχέδια υρωπαϊκά κράτη πρέπει να έχουν Εθνικά Σχέδια 
∆ράσης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, µε συγκεκριµένους ∆ράσης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, µε συγκεκριµένους ∆ράσης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, µε συγκεκριµένους ∆ράσης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, µε συγκεκριµένους 
στόχους και χρονοδιάγραµµα, και να εξασφαλίσουν ότι στόχους και χρονοδιάγραµµα, και να εξασφαλίσουν ότι στόχους και χρονοδιάγραµµα, και να εξασφαλίσουν ότι στόχους και χρονοδιάγραµµα, και να εξασφαλίσουν ότι                                                     
θα εφαρµοστούν. Πρέπει επίσης να υιοθετήσουν Εθνικά θα εφαρµοστούν. Πρέπει επίσης να υιοθετήσουν Εθνικά θα εφαρµοστούν. Πρέπει επίσης να υιοθετήσουν Εθνικά θα εφαρµοστούν. Πρέπει επίσης να υιοθετήσουν Εθνικά 
Ολοκληρωµένα Σχέδια για την αντιµετώπιση της παιδικΟλοκληρωµένα Σχέδια για την αντιµετώπιση της παιδικΟλοκληρωµένα Σχέδια για την αντιµετώπιση της παιδικΟλοκληρωµένα Σχέδια για την αντιµετώπιση της παιδικής ής ής ής 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, λαµβάνοντας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, λαµβάνοντας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, λαµβάνοντας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, λαµβάνοντας 
υπόψη και τις απόψεις και τις εµπειρίες παιδιών, ιδίως υπόψη και τις απόψεις και τις εµπειρίες παιδιών, ιδίως υπόψη και τις απόψεις και τις εµπειρίες παιδιών, ιδίως υπόψη και τις απόψεις και τις εµπειρίες παιδιών, ιδίως 
αυτών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή απειλούνται από αυτών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή απειλούνται από αυτών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή απειλούνται από αυτών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή απειλούνται από 
τη φτώχεια.τη φτώχεια.τη φτώχεια.τη φτώχεια.    

• Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να συγκεντρσυγκεντρσυγκεντρσυγκεντρώνουν ώνουν ώνουν ώνουν αρκετά, αρκετά, αρκετά, αρκετά, 
αξιόπιστα και κατάλληλα τααξιόπιστα και κατάλληλα τααξιόπιστα και κατάλληλα τααξιόπιστα και κατάλληλα ταξινοµηµένα στατιστικά στοιχεία ξινοµηµένα στατιστικά στοιχεία ξινοµηµένα στατιστικά στοιχεία ξινοµηµένα στατιστικά στοιχεία 
για τα παιδιά.για τα παιδιά.για τα παιδιά.για τα παιδιά.    

• Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να θεσπίσουνΌλα τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να θεσπίσουνΌλα τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να θεσπίσουνΌλα τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να θεσπίσουν    
    ««««προϋπολογισµούς για τα παιδιάπροϋπολογισµούς για τα παιδιάπροϋπολογισµούς για τα παιδιάπροϋπολογισµούς για τα παιδιά»»»»....    

• Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να διασφαλίσουν ότι Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να διασφαλίσουν ότι Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να διασφαλίσουν ότι Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να διασφαλίσουν ότι                                                                                     
    οι οι οι οι πολιτικές, οι νόµοι και οι πρακτικέςπολιτικές, οι νόµοι και οι πρακτικέςπολιτικές, οι νόµοι και οι πρακτικέςπολιτικές, οι νόµοι και οι πρακτικές    τουςτουςτουςτους    σσσσυµµορφώνονται υµµορφώνονται υµµορφώνονται υµµορφώνονται 
    µεµεµεµε    τους νόµους για την προσττους νόµους για την προσττους νόµους για την προσττους νόµους για την προστασία των ασία των ασία των ασία των παιδιών, ιδίως τη παιδιών, ιδίως τη παιδιών, ιδίως τη παιδιών, ιδίως τη 
    ∆ιεθνή ∆ιεθνή ∆ιεθνή ∆ιεθνή ΣΣΣΣύµβαση για τα ∆ικαιώµατα ύµβαση για τα ∆ικαιώµατα ύµβαση για τα ∆ικαιώµατα ύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. Αυτότου Παιδιού. Αυτότου Παιδιού. Αυτότου Παιδιού. Αυτό    
    περιλαµβάνει περιλαµβάνει περιλαµβάνει περιλαµβάνει και τις αποφάσεις γιακαι τις αποφάσεις γιακαι τις αποφάσεις γιακαι τις αποφάσεις για    τον προϋπολογισµό τον προϋπολογισµό τον προϋπολογισµό τον προϋπολογισµό και και και και 
    την οικονοµία.την οικονοµία.την οικονοµία.την οικονοµία.    

• Όλες οι αποφάσεις που αφορούν τις δαπάνες και άλλους Όλες οι αποφάσεις που αφορούν τις δαπάνες και άλλους Όλες οι αποφάσεις που αφορούν τις δαπάνες και άλλους Όλες οι αποφάσεις που αφορούν τις δαπάνες και άλλους 
    πόρους θα πρέπει ναπόρους θα πρέπει ναπόρους θα πρέπει ναπόρους θα πρέπει να    δίνουν προτεραιότητα στις ανάγκεδίνουν προτεραιότητα στις ανάγκεδίνουν προτεραιότητα στις ανάγκεδίνουν προτεραιότητα στις ανάγκες, ς, ς, ς, 
    τα δικαιώµατα και το υπέρτερο συµφέρον των παιδιών, τα δικαιώµατα και το υπέρτερο συµφέρον των παιδιών, τα δικαιώµατα και το υπέρτερο συµφέρον των παιδιών, τα δικαιώµατα και το υπέρτερο συµφέρον των παιδιών,                                                                 
    ιδίως ιδίως ιδίως ιδίως αυτών που βιώνουν ή κινδυνεύουν από κοινωνικό αυτών που βιώνουν ή κινδυνεύουν από κοινωνικό αυτών που βιώνουν ή κινδυνεύουν από κοινωνικό αυτών που βιώνουν ή κινδυνεύουν από κοινωνικό 
    αποκλεισµό. αποκλεισµό. αποκλεισµό. αποκλεισµό.     

Το άρθρο 4 της Σύµβασης για τα Το άρθρο 4 της Σύµβασης για τα Το άρθρο 4 της Σύµβασης για τα Το άρθρο 4 της Σύµβασης για τα 
∆ικαιώµατα του Παιδιού προβλέπει ∆ικαιώµατα του Παιδιού προβλέπει ∆ικαιώµατα του Παιδιού προβλέπει ∆ικαιώµατα του Παιδιού προβλέπει 
ότι τα κράτη ότι τα κράτη ότι τα κράτη ότι τα κράτη πρέπειπρέπειπρέπειπρέπει    να παίρνουν να παίρνουν να παίρνουν να παίρνουν 
όλα ταόλα ταόλα ταόλα τα νοµοθετικά, διοικητικά και  νοµοθετικά, διοικητικά και  νοµοθετικά, διοικητικά και  νοµοθετικά, διοικητικά και 
άλλα µέτρα που είναι αναγκαία άλλα µέτρα που είναι αναγκαία άλλα µέτρα που είναι αναγκαία άλλα µέτρα που είναι αναγκαία 
για την εφαρµογήγια την εφαρµογήγια την εφαρµογήγια την εφαρµογή     των  των  των  των 
δικαιωµάτων των παιδιών.δικαιωµάτων των παιδιών.δικαιωµάτων των παιδιών.δικαιωµάτων των παιδιών.    

Αυτό σηµαίνει ότι οι περιορισµοί Αυτό σηµαίνει ότι οι περιορισµοί Αυτό σηµαίνει ότι οι περιορισµοί Αυτό σηµαίνει ότι οι περιορισµοί 
των διαθέσιµων πόρων των διαθέσιµων πόρων των διαθέσιµων πόρων των διαθέσιµων πόρων                                                                                 
δεν δικαιολογούν παραβιάσεις δεν δικαιολογούν παραβιάσεις δεν δικαιολογούν παραβιάσεις δεν δικαιολογούν παραβιάσεις                                         
των ατοτων ατοτων ατοτων ατοµικών και πολιτικών µικών και πολιτικών µικών και πολιτικών µικών και πολιτικών 
δικαιωµάτωνδικαιωµάτωνδικαιωµάτωνδικαιωµάτων, , , , ούτεούτεούτεούτε    αποαποαποαποτελούν τελούν τελούν τελούν 
δικαιολογία για διακρίσεις δικαιολογία για διακρίσεις δικαιολογία για διακρίσεις δικαιολογία για διακρίσεις                                                             
και άνιση µεταχείριση ως προςκαι άνιση µεταχείριση ως προςκαι άνιση µεταχείριση ως προςκαι άνιση µεταχείριση ως προς                                    
τα δικαιώµατα διαφορετικών τα δικαιώµατα διαφορετικών τα δικαιώµατα διαφορετικών τα δικαιώµατα διαφορετικών 
οµάδων παιδιών.οµάδων παιδιών.οµάδων παιδιών.οµάδων παιδιών.    

Η µη εφαρµογή των οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 

δικαιωµάτων, µπορεί να δικαιολογηθεί µόνο όταν υπάρχουν 

αποδείξεις ότι δεν επαρκούν οι πόροι που διαθέτει το κράτος. 

Όταν διαµορφώνουν την οικονοµική τους πολιτική, τα κράτη 

πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στα παιδιά που µειονεκτούν 

κοινωνικά.  

Όταν δεν µπορούν να εφαρµόσουν πλήρως τα δικαιώµατα 

των παιδιών, λόγω της έλλειψης χρηµάτων, τα κράτη 

χρειάζεται να κινηθούν όσο πιο γρήγορα και αποτελεσµατικά 

µπορούν, ώστε να πετύχουν την υλοποίησή τους.  

Όταν ένα κράτος κάνει βήµατα προς τα πίσω στην υλοποίηση 

ενός οικονοµικού, κοινωνικού ή πολιτιστικού δικαιώµατος,          

θα πρέπει να µπορεί να αποδείξει ότι έχει ακούσει προσεκτικά 

υπόψη του όλα τα εναλλακτικά µέτρα και ότι έχει δώσει           

την απαραίτητη σηµασία στις γνώµες των παιδιών            

πάνω στο θέµα. 

Οι επιπτώσεις της λιτότητας και της 

φτώχειας στην υλοποίηση των δικαιωµάτων 

των παιδιών και των νέων είναι 

αποτέλεσµα ενεργειών και αποφάσεων    

του κράτους αλλά και µη κρατικών φορέων 

(όπως διακυβερνητικών οργανισµών, 

τραπεζών, οργανισµών αξιολόγησης),              

οι οποίοι πρέπει να συµµετέχουν και στα 

µέτρα αντιµετώπισης της παιδικής φτώχειας  

µετά την κρίση. 

Η Επιτροπή ∆ικαιωµάτων του Παιδιού           

του ΟΗΕ έχει τονίσει ότι οι χώρες            

που εµπλέκονται στα θέµατα διεθνούς 

ανάπτυξης και οι οργανισµοί οικονοµίας           

και εµπορίου, πρέπει να παίρνουν όλα        

τα αναγκαία µέτρα έτσι ώστε να ενεργούν 

σύµφωνα µε τη Σύµβαση. Αυτό αφορά       

και τους διακυβερνητικούς οργανισµούς, 

όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα διεθνή 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, όπως                 

το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ).  

Το ENOC σηµειώνει µε λύπη ότι η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ∆ΝΤ δεν έχουν 

αξιολογήσει τις σοβαρές επιπτώσεις               

που έχουν στα δικαιώµατα του παιδιού              

οι συµφωνίες που έχουν κάνει µε κράτη  

της Ευρωζώνης.  

 


