18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Ευρωπαϊκή Ημέρα
για την Προστασία
των Παιδιών ενάντια
στη σεξουαλική
εκμετάλλευση και τη
σεξουαλική κακοποίηση

www.coe.int/EndChildSexAbuseDay

Από το 2015, η 18η Νοεμβρίου αποτελεί την Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των
Παιδιών ενάντια στη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση*
Ποιος είναι ο στόχος της νέας
Ευρωπαϊκής Ημέρας;
Η Σεξουαλική εκμετάλλευση και η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών παραμένουν μια τραγική πραγματικότητα για όλες τις κοινωνίες. Πρόκειται για μια σοβαρή
παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών, η οποία έχει
διαρκείς και συχνά πολύ αρνητικές συνέπειες για όλη
τους τη ζωή.
■

Προκειμένου να προληφθούν αυτά τα αδικήματα, να
διωχθούν οι δράστες και να προστατευθούν τα θύματα, το
Συμβούλιο της Ευρώπης και τα κράτη μέλη του πρέπει να
εξασφαλίσουν ότι οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι ΜΚΟ και οι
φορείς λήψης αποφάσεων δεν θα αποφύγουν το πρόβλημα,
αλλά θα το φέρουν στο φως και θα συζητήσουν για τους
τρόπους επίλυσής του και θα λάβουν συγκεκριμένα μέτρα
για τον σκοπό αυτό.

►► τους γονείς,
►► τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές,
►► τους επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά, ιδίως

τους εκπαιδευτές, τους προπονητές αθλημάτων, το
προσωπικό οργάνων που είναι υπεύθυνα για την
εφαρμογή του νόμου, κλπ.,
►► τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,
►► τον ιδιωτικό τομέα.

■

Οι σκοποί της Ευρωπαϊκής Ημέρας είναι επομένως
οι ακόλουθοι:
►► να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για την
εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση των
παιδιών και για την ανάγκη πρόληψης αυτών των
πράξεων
►► να διευκολύνει μια ανοιχτή συζήτηση για την
προστασία των παιδιών ενάντια στην σεξουαλική
εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση και
να συνδράμει στην πρόληψη και την εξάλειψη της
στιγματοποίησης των θυμάτων
►► να προωθήσει την κύρωση και την εφαρμογή
της Σύμβασης Lanzarote – ενός μοναδικού
νομικά δεσμευτικού κειμένου που υποχρεώνει
τα κράτη να ποινικοποιήσουν όλες τις μορφές
σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών και
να συγκεκριμενοποιήσουν τα μέσα για να τις
αντιμετωπίσουν
■

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα ολοκληρώνει το έργο που
πραγματοποιήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και
τα κράτη μέλη του στο πλαίσιο της εκστρατείας ΕΝΑ στα
ΠΕΝΤΕ ενάντια στη σεξουαλική βία κατά των παιδιών,
η οποία ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2015. Οι
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ημέρας θα βοηθήσουν στη διατήρηση
της δυναμικής που δημιουργήθηκε.
■

Πώς εορτάζεται η Ευρωπαϊκή Ημέρα;
Η οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας μπορεί να γίνει
κατά τρόπο ευέλικτο και αποκεντρωμένο.
■

Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και
η κοινωνία των πολιτών είναι οι αρμόδιοι φορείς για
τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας. Μπορούν να
πραγματοποιήσουν εθνικές δράσεις και να αποφασίσουν
οι ίδιοι τις πρωτοβουλίες που επιθυμούν να λάβουν, ιδίως
με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ήδη
υπαρχόντων δικτύων. Οι πιθανές δράσεις περιλαμβάνουν
εισηγήσεις στα σχολεία, συζητήσεις, flash mobs, γυρίσματα,
προβολές φιλμ για το θέμα της σεξουαλικής βίας κατά των
παιδιών, δημιουργικές πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις των
μέσων μαζικής ενημέρωσης.
■

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει δημιουργήσει μια
ιστοσελίδα που παρουσιάζει:
►► φιλικό για παιδιά υλικό ευαισθητοποίησης για γονείς,
εκπαιδευτικούς και παιδιά,
►► υλικό ευαισθητοποίησης για τις τοπικές,
περιφερειακές και εθνικές αρχές,
►► ένα κατάλογο με τις εκδηλώσεις που οργανώνονται
σε εθνικό επίπεδο
■

Επαφή: EndChildSexAbuseDay@coe.int
Δικτυακός τόπος: www.coe.int/EndChildSexAbuseDay
Twitter: @coe_children
#EndChildSexAbuseDay

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα δίνει επίσης την ευκαιρία να
εξηγήσει κανείς αυτά που πραγματοποιεί το Συμβούλιο
της Ευρώπης για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τη
Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δικαιώματα του παιδιού.

Σε ποιον απευθύνεται η
Ευρωπαϊκή Ημέρα;
Αυτή η ημέρα είναι για τα παιδιά και για εκείνους
που αλληλεπιδρούν με τα παιδιά είτε προσωπικά είτε
επαγγελματικά:
■

* Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης της 12ης Μαΐου 2015.
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