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«Σύμβαση γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Παιδιοῦ» ἀποτελεῖ τὸ
πλέον ἀποδεκτὸ κείμενο γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα
παγκοσμίως. Τὰ 54 ἄρθρα της καλύπτουν ὅλα τὰ δικαιώματα τῶν παιδιῶν στοὺς τομεῖς τῆς Ἐπιβίωσης, τῆς Ἀνάπτυξης,
τῆς Προστασίας καὶ τῆς Συμμετοχῆς. Ἡ ἐπικύρωση τῆς Σύμβασης ἀποτελεῖ δέσμευση τῶν κρατῶν-μελῶν νὰ συμμορφωθοῦν μὲ τὰ ἄρθρα τῆς Συνθήκης, νὰ προστατεύσουν καὶ
νὰ ἐνισχύσουν τὰ θεμελιώδη δικαιώματα τῶν παιδιῶν μέσῳ
πολιτικῶν, προγραμμάτων καὶ ὑπηρεσιῶν. Αὐτὴ ἡ ἐξαιρετικὰ περιεκτικὴ συνθήκη ἐνσωματώνει τὶς ἐπίκαιρες ἀπόψεις
ἀναφορικὰ μὲ τὰ δικαιώματα τῶν παιδιῶν, ἐνῶ παράλληλα
ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὴν ὑφήλιο νὰ ἀναλογιστεῖ τὴ θέση τῶν παιδιῶν
ὡς πολιτῶν καὶ γενικότερα τὴν ἀνάπτυξή τους.
Τὸ ἄρθρο 31 τῆς Συνθήκης ἀναφέρεται σὲ ἕνα θεμελιῶδες δικαίωμα τῶν παιδιῶν καὶ σὲ μία σημαντικὴ παράμετρο
τῆς ψυχικῆς καὶ σωματικῆς ὑγείας, τὸ δικαίωμα στὴν ἀνάπαυση, σὲ δραστηριότητες τοῦ ἐλεύθερου χρόνου, στὴν
ἐνασχόληση μὲ ψυχαγωγικὰ παιχνίδια καὶ δραστηριότητες
κατάλληλες γιὰ τὴν ἡλικία τους. Τὸ παιχνίδι ἀποτελεῖ βασικὸ
χαρακτηριστικὸ τῆς πρώιμης παιδικῆς ἡλικίας. Ἡ ἀξία τοῦ
δημιουργικοῦ παιχνιδιοῦ καὶ τῆς διερευνητικῆς μάθησης ἀναγνωρίζεται εὐρέως στὴν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν, καθώς,
μέσα ἀπὸ τὸ παιχνίδι, τὰ παιδιὰ ἀνακαλύπτουν τὶς ἱκανότητές τους, μαθαίνουν νὰ ἐπικοινωνοῦν, νὰ φαντάζονται, νὰ
μοιράζονται καὶ οὐσιαστικὰ νὰ ζοῦν.
Ἡ νομικὴ ἀναγνώριση καὶ κατοχύρωση τῆς σπουδαιότητας, ποὺ ἔχει τὸ παιχνίδι γιὰ τὰ παιδιά, δὲν εἶναι τυχαία. Τὸ
παιχνίδι δὲν εἶναι ἁπλὴ ἀναψυχή, οὔτε ἁπλὰ ἕνας τρόπος γιὰ
νὰ περνᾶνε τὴν ὥρα τους. Σὲ ὁποιαδήποτε ἡλικία, τὰ παιδιὰ
παίζοντας ἐξασκοῦν τὸ σῶμα καὶ τὴ φαντασία τους, ἀναπτύσσουν ποικίλες ἱκανότητες καὶ ἐμπλέκονται σὲ σημαντικὴ
κοινωνικοποίηση. Μέσα ἀπὸ τὸ παιχνίδι τὰ παιδιὰ αὐτονομοῦνται καὶ εἶναι σὲ θέση νὰ βιώσουν τὶς βασικὲς ἀρχὲς τῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ὅπως ὁ σεβασμός, ἡ ἀποδοχή,
ἡ ἀξιοπρέπεια, ἡ ἰσότητα, ἡ ἐνσωμάτωση, ἡ δικαιοσύνη καὶ
ἡ συνεργασία. Τὸ ἄρθρο 31 ἀφορᾶ συνεπῶς στὴ σωματικὴ
καὶ ψυχικὴ εὐεξία τῶν παιδιῶν κι ἔχει ἐξέχουσα σημασία γιὰ
τὴν ὑλοποίηση πολλῶν ἄλλων δικαιωμάτων.
Ὡστόσο, τὸ δικαίωμά τους στὸ παιχνίδι συχνὰ παρεμποδίζεται ἀπὸ τὴν ἔλλειψη εὐκαιριῶν νὰ συναντηθοῦν,
νὰ παίξουν καὶ νὰ ἀλληλεπιδράσουν σὲ ἕνα ἀσφαλὲς καὶ
ὑποστηρικτικὸ περιβάλλον, εἰδικὰ διαμορφωμένο γιὰ αὐτά.
Οἱ πολυάριθμες ἐνδοσχολικὲς καὶ ἐξωσχολικὲς ἀκαδημαϊκὲς δραστηριότητες ἔχουν συρρικνώσει δραματικὰ τὸν
ἐλεύθερο χρόνο τῶν παιδιῶν, ἐπιβάλλοντάς τους ἕνα εἶδος
"κινητικῆς αἰχμαλωσίας" καὶ στερώντας τους τὸ δικαίωμα
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στὸ παιχνίδι. Ἐπιπλέον, ὁ σχεδιασμὸς καὶ ἡ πυκνότητα τῶν
κατοικιῶν σήμερα, ἰδιαίτερα στὶς ἀστικὲς περιοχές, τὰ μέσα
μαζικῆς μεταφορᾶς, ἡ αὐξημένη κυκλοφορία τῶν ὀχημάτων, ἡ ἐγκληματικότητα, περιορίζουν τὴ δυνατότητα τῶν
παιδιῶν γιὰ ἀσφαλὲς καὶ ἀνέμελο παιχνίδι.
Ἀκόμη μεγαλύτερα ἐμπόδια συναντοῦν τὰ παιδιὰ μὲ ἀναπηρίες, τὰ ὁποῖα θὰ πρέπει νὰ ἔχουν ἴσες εὐκαιρίες συμμετοχῆς σὲ παιχνίδι καὶ κινητικὲς δραστηριότητες. Αὐτὲς οἱ
δραστηριότητες πρέπει νὰ θεωρηθοῦν ὡς μέσο ἔκφρασης,
ἐνίσχυσης τῆς αὐτοπεποίθησης καὶ βελτίωσης τῆς ποιότητας
ζωῆς. Ὅπως καὶ τὰ παιδιὰ μὲ φυσιολογικὴ ἀνάπτυξη, ἔτσι
καὶ τὰ παιδιὰ μὲ ἀναπηρίες ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ κοινωνικὴ
ἀποδοχὴ καὶ σεβασμό, γι’ αὐτὰ ποὺ μποροῦν νὰ κάνουν
καὶ ὄχι γι’ αὐτὰ ποὺ δὲν μποροῦν. Ἡ συμμετοχή τους σὲ
εἰδικὰ σχεδιασμένα (προσαρμοσμένα) παιχνίδια, πέρα ἀπὸ
τὴ βελτίωση τῶν φυσικῶν καὶ κινητικῶν τους ἱκανοτήτων,
συμβάλλει στὴν ἀνάπτυξη τῆς αὐτονομίας τους καὶ στὴν
κοινωνική τους ἐνσωμάτωση, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ ἀπολαμβάνουν ἰσότιμη καὶ ἀξιοπρεπῆ ζωή.
Παρὰ τὰ διεθνῆ κείμενα προστασίας τῶν παιδιῶν, ἡ
UNICEF διαπιστώνει, πώς περισσότερα ἀπὸ τὰ μισὰ παιδιά,
στὸν ἀναπτυσσόμενο κόσμο, ἀποστεροῦνται σὲ μεγάλο
βαθμὸ ἕνα ἤ περισσότερα ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ ἤ ὑπηρεσίες, ποὺ
εἶναι στοιχειωδῶς ἀπαραίτητα στὴν παιδικὴ ἡλικία. Κατὰ συνέπεια καὶ περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά, οἱ συνθῆκες,
ποὺ ἐπικρατοῦν παγκοσμίως, ἐπιβάλλουν τὴ συστράτευση
ὅλων τῶν κοινωνικῶν καὶ πολιτικῶν δυνάμεων, γιὰ τὴ συγκρότηση μίας κοινωνίας, ποὺ νὰ δίνει προτεραιότητα στὸ
παιδί, νὰ κατοχυρώνει καὶ νὰ προστατεύει τὰ δικαιώματά του
ἀποτελεσματικά. Μία κοινωνία ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ ὑποδέχεται
τοὺς νέους, μέσα σὲ πνεῦμα εἰρήνης, ἀξιοπρέπειας, ἀνοχῆς,
ἐλευθερίας καὶ ἀλληλεγγύης. 

