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Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω το σημερινό Παγκύπριο Συνέδριο

παρουσίασης

αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής του «Κώδικα Συμπεριφοράς κατά του
Ρατσισμού και του Οδηγού Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών». Ο
Κώδικας και Οδηγός εκφράζουν την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
στα θέματα του ρατσισμού και με την εφαρμογή τους επιδιώκουν την πρόληψη,
αναγνώριση, διαχείριση και αντιμετώπιση ρατσιστικών περιστατικών στα σχολεία.
Η ετερότητα αποτελεί πλέον αναπόσπαστο στοιχείο του σχολείου που παρουσιάζεται με
πολλές και ποικίλες μορφές. Δράσεις, ενέργειες και πρωτοβουλίες που προάγουν τον
σεβασμό και την προστασία της, συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός
περιβάλλοντος ασφάλειας, ανεκτικότητας και ισότητας που ευνοεί και ενισχύει όλα τα
παιδιά, ώστε να απολαμβάνουν, στον μέγιστο βαθμό, το αγαθό της εκπαίδευσης.
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εργάζεται συστηματικά προς αυτή την
κατεύθυνση και έχει αναπτύξει ξεκάθαρη και συγκεκριμένη πολιτική κατά των διακρίσεων
και του ρατσισμού στα σχολεία. Η ισότητα, η δικαιοσύνη, η ανοχή, αποτελούν αξίες που
καλλιεργούνται
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διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να οργανώνεται η διδακτική
διαδικασία καθώς και όλη η σχολική ζωή. Απώτερος μας στόχος είναι η προστασία της
διαφορετικότητας, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των
παιδιών, που θα τα βοηθήσουν να αντιστέκονται στη χειραγώγηση, στην παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Συγχαίρω τα σχολεία, Δημοτικά και Γυμνάσια, που φέτος ανέλαβαν το έργο της
πιλοτικής εφαρμογής του Κώδικα και Οδηγού. Έθεσαν ως πρωταρχικό τους στόχο την

αναγνώριση οποιωνδήποτε λόγων, πράξεων και διαδικασιών οδηγούν σε αρνητικές
διακρίσεις σε βάρος ατόμων με βάση τη διαφορετικότητά τους και ανέλαβαν δράση για
ανάπτυξη αντιρατσιστικής κουλτούρας. Η προσπάθειά τους δηλώνει έμπρακτα την
αποφασιστικότητά τους για προστασία της σχολικής κοινότητας και των δικαιωμάτων
των μελών της. Σήμερα θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν μαζί μας τις εμπειρίες
τους.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες, τόσο για τη συμβολή του στη δημιουργία του Κώδικα και Οδηγού,
όσο και για τη στήριξη στην εφαρμογή τους, οφείλονται στον Δρ Μιχαλίνο Ζεμπύλα,
Αναπληρωτή Καθηγητή στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο οποίος συμμετέχει σε
επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και γονείς στα πιλοτικά σχολεία και
συνεισφέρει ουσιαστικά στην προώθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης, την Επίτροπο Διοικήσεως, κ. Ελίζα Σαββίδου και τη
Λειτουργό Ενημέρωσης της Αντιπροσωπείας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες στην Κύπρο, κ. Αιμιλία Στροβολίδου, για την εξαιρετική συνεργασία και την
έμπρακτη στήριξη που προσέφεραν μέσω των γραφείων και των συνεργατών τους καθ’
όλη τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής.
Ευχαριστώ, ακόμη, για την εδώ παρουσία της, την Καθηγήτρια Floya Anthias, η οποία
με την παρέμβασή της θα προσδώσει στη σημερινή αναστοχαστική συζήτηση
θεωρητικές και ερευνητικές πτυχές από το πεδίο μελέτης του ρατσισμού, γεφυρώνοντας
τη θεωρία με την πολιτική και την πράξη.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
είναι αποφασισμένο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε το σχολικό
περιβάλλον να απαλλαγεί από τις όποιες μορφές ρατσισμού, για να μπορέσει να
εκπληρώσει την αποστολή του, που δεν είναι άλλη από την ανάπτυξη ολοκληρωμένων
και υγιών προσωπικοτήτων.

