Εδώ και χιλιάδες χρόνια, από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου, ακόμα και
μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που οδήγησε στην αναγνώριση και
υπογραφή της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πολλές
ομάδες ανθρώπων συνεχίζουν να βιώνουν το φόβο, τη διάκριση και την
περιθωριοποίηση, ενώ πολλά παιδιά συνεχίζουν να στερούνται ίσων ευκαιριών.
Ακόμα και τόσα χρόνια μετά, οι γυναίκες συνεχίζουν τον αγώνα τους για ίση
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Όσο περνούν όμως τα χρόνια, οι πιέσεις που αφορούν τα ανθρώπινα
δικαιώματα, γίνονται ολοένα και πιο έντονες, προβάλλοντας επιτακτικά την ανάγκη
για αλλαγή! Με βάση αυτή την ανάγκη, προτείνεται το 1994 στη Διακήρυξη της
Σαλαμάνκα το όραμα για ένα νέο κόσμο που δεν θα θυμίζει σε τίποτα το σημερινό.
Ένας κόσμος, στον οποίο, ο ρατσισμός, η ομοφοβία, η αναπηροφοβία, ο σεξισμός
που οδηγούν στην περιθωριοποίηση δεν θα έχουν θέση!
Το όραμα του Inclusion, με όπλα την ελπίδα και την πίστη ότι ο άνθρωπος
μπορεί, αισιοδοξεί να οδηγήσει τα κράτη του πλανήτη, μέσω της εκπαίδευσης, στη
δημιουργία νέων κοινωνιών, στις οποίες οι άνθρωποι θα απολαμβάνουν τα
ανθρώπινα δικαιώματά τους, ανεξαρτήτως διαφορετικότητας.
Ο Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης (Κ.Ο.Ε.Ε.) δημιουργήθηκε από
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ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κυπριακής κοινωνίας, των θεμάτων που
αφορούν τη διαφορετικότητα, την αντιμετώπισή της και τη γνήσια αποδοχής της.
Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του, ο Όμιλος έχει διοργανώσει και
συνδιοργανώσει σε συνεργασία με άλλους φορείς, δεκάδες σεμινάρια ενημέρωσης
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Νοηματικής Γλώσσας, ενώ ταυτόχρονα, η παρουσία των μελών του Ομίλου ήταν
και συνεχίζει να είναι αισθητή σε σεμινάρια και δράσεις του εσωτερικού και του
εξωτερικού, που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεκδικήσεις ενός
καλύτερου κόσμου.

Σημαντική ήταν η συμβολή του Ομίλου στην ψήφιση του «περί Αγωγής κι
Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου του 1999», (Νόμος 113(Ι)/1999),
με τον οποίο τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία αναγνωρίζονται και η
παρουσία τους στο γενικό σχολείο κατοχυρώνεται νομικά. Επιπλέον, το 2016 ο
Κ.Ο.Ε.Ε. καταφέρνει να αποτελέσει το μοναδικό φορέα, στελεχωμένο με άτομα
χωρίς αναπηρία, της νεοϊδρυθείσας «Συμμαχίας για την Αναπηρία», σκοπός της
οποίας είναι, να συντάξει την έκθεση αξιολόγησης της Κύπρου, που αφορά την
εφαρμογή ή όχι, της Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ατόμων με
Αναπηρίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), την οποία η Κύπρος έχει
κατοχυρώσει με τον «περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρίες και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικό) Νόμο του 2011», (Νόμος
8(ΙΙΙ)/2011).
Τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος κατάφερε να έχει ενεργή εμπλοκή και
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, και χτίζει γέφυρες
με κάθε φορέα, οργανισμό ή ακόμη και μεμονωμένο άτομο, προωθώντας την ιδέα
του inclusion κι ελπίζοντας ότι μια μέρα, το σημερινό όραμα θα αποτελέσει
καθημερινή πραγματικότητα!
Για ένα τέταρτο του αιώνα, ο Όμιλος συνεχίζει τον αγώνα του για την
αναγνώριση και υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε μια κοινωνία που
οφείλει να αναγνωρίσει και να σεβαστεί τις διαφορετικές ανάγκες των μελών της.
Στη σημερινή κυπριακή κοινωνία που η ανάγκη αναγνώρισης της διαφορετικότητας
και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι επιτακτική όσο ποτέ, ο Όμιλος
ξεπερνώντας τα γεωγραφικά όρια του Πανεπιστημίου Κύπρου απευθύνεται σε
όλους, έτσι ώστε μια μέρα το Ενιαίο Σχολείο και η Ενιαία Κοινωνία να αποτελεί όχι
όραμα για λίγους, αλλά πραγματικότητα για όλους!
Παρά τα πολλά εμπόδια που συναντά η ιδέα ενός διαφορετικού κόσμου, το
όραμα του inclusion έχει αγκαλιαστεί από χιλιάδες ανθρώπους ανά τον κόσμο, ως
η μεγαλύτερη υπόσχεση που έχει δοθεί ποτέ στην ανθρωπότητα, για να οδηγήσει
τις μελλοντικές γενιές στη δημιουργία καλύτερων και δικαιότερων σχολείων και
κοινωνιών.
Ο Len Barton, ένας από τους θεωρητικούς πατέρες του Inclusion, αναφέρει ότι,
«Ο αγώνας έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν! Συνεχίζεται και θα συνεχίζεται!»
Σήμερα, ο αγώνας για ένα καλύτερο και δικαιότερο κόσμο προβάλλει πιο
επιτακτικός από ποτέ! Όπως τονίζει ο μεγάλος Νίκος Καζαντζάκης, «Νιώθω, πως
χτυπάμε τα κεφάλια μας στα σίδερα! Πολλά κεφάλια θα σπάσουν, μα κάποια
στιγμή … θα σπάσουν και τα σίδερα!»

