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Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2021
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την κα. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Θέμα: « Ποιος διοικεί τα σχολεία; Το υπουργείο Παιδείας ή ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία;»
Από την έναρξη του σχολικού έτους 2019-2020 το ζήτημα της εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων και
αιτούντων άσυλο έχει τεθεί μετ’ επιτάσεως από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η εξασφάλιση της πρόσβασης των
προσφυγόπουλων στην εκπαίδευση αποτελεί υποχρέωση μας ως ευρωπαϊκό κράτος, υπαγορευόμενη
από το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο (άρθρα 26 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα, 2 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, 28 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών
για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ, το Πρωτόκολλο Αριθ. 12 της ΕΣΔΑ, το αρ. 14
Οδηγίας 2013/33/ΕΕ), αλλά συνάμα απόδειξη αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και σεβασμού προς τα παιδιά
που έχουν ανάγκη μεγαλύτερης φροντίδας και υποστήριξης. Η αδυναμία του υπουργείου παιδείας να
ανταποκριθεί στο ρόλο του και να εξασφαλίσει την πρόσβαση όλων των παιδιών στην εκπαίδευση και ο
περιορισμός εξόδου των παιδιών από τις Δομές προσφύγων, ενεργοποιεί ξενοφοβικά αντανακλαστικά
στην κοινωνία. Η αδιαφορία του υπουργείου αποτυπώνεται, ενδεικτικά, στην απάντησή-ομολογία του επί
της από 20-9-2019 σχετικής γραπτής ερώτησης, η οποία εν τέλει συζητήθηκε στις 9-12-2019 σύμφωνα με
το άρθρο 130 παρ. 5 ΚτΒ, ότι είχαν χαθεί 5.000 προσφυγόπουλα από τους χώρους εκπαίδευσης!
Ακολούθως, η αριθ. πρωτ. 9741/18-9-2020 ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία των Ν.
Φίλη και Γ. Ψυχογιού, με την οποία ζητούσαν από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ να υπερασπιστεί το
δικαίωμα των προσφύγων στην εκπαίδευση, παραμένει αναπάντητη.
Πρόσφατα, υποστηρίχθηκαν ξανά ακραίες απόψεις για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων στη
Ριτσώνα, όταν η Δήμαρχος Χαλκιδαίων με επιστολή της προς την υφυπουργό παιδείας έσπευσε, ενόψει
της εισήγησης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας για τη
λειτουργία Δ.Υ.Ε.Π. για 271 επιπλέον μαθητές από τη Δομή της Ριτσώνας σε δημοτικά σχολεία, να ζητήσει
τη μη πρόσβαση των μαθητών- προσφύγων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τονίζεται ότι
μαθητές που παρακολούθησαν πέρυσι πρωινά τμήματα υποδοχής σε έξι δημοτικά, είναι αποκομμένοι
πλήρως από την εκπαίδευση, καθώς έχουν να πάνε σχολείο από τον Μάρτιο 2020, ενώ και η
τηλεκπαίδευση δεν κατέστη εφικτή λόγω ανεπαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής στη Ριτσώνα.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, ερωτάται η αρμόδια κα.Υπουργός:
1. Πότε θα εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των προσφυγόπουλων στην εκπαίδευση;
Πόσα προσφυγόπουλα έχουν εγγραφεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στην δευτεροβάθμια
εκπαίδευση; Πόσα εξ αυτών παρακολουθούν δια ζώσης μαθήματα σε Τάξεις Υποδοχής και πόσα
σε Δ.Υ.Ε.Π. ανά βαθμίδα εκπαίδευσης; Ποιος ο ακριβής αριθμός των προσφυγόπουλων που έχουν
πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση; Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχει προβεί για τον σκοπό
αυτό;
2. Πως θα εξασφαλιστεί η δωρεάν και ασφαλής μετακίνηση των παιδιών στα σχολεία τους;
Ο Ερωτών Βουλευτής
Φίλης Νίκος

