ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΘΕΜΕΛΙΏΔΗΣ ΓΙΑ ΔΊΚΑΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΊΕΣ

Η σωματική τιμωρία, η σεξουαλική βία και η βία που συνδέεται με το φύλο καταλέγονται στις πιο
διαδεδομένες και σοβαρές απειλές της ευημερίας των παιδιών και αποτυπώνουν την ανικανότητα
μιας κοινωνίας να προστατεύει τα πιο ευάλωτα μέλη της.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ
Η σωματική τιμωρία είναι η πιο κοινή και διαδεδομένη μορφή βίας ενάντια σε παιδιά σε όλο τον κόσμο. Όσο
δεν λαμβάνουμε δράση για να τερματιστεί η σωματική τιμωρία, υπονομεύουμε τις επενδύσεις που γίνονται
στην επιβίωση των παιδιών, στην υγεία και στην παιδεία τους, φθείροντας το ανθρώπινο και κοινωνικό
κεφάλαιο και επιβραδύνοντας την οικονομική ανάπτυξη. Η σωματική τιμωρία κοστίζει στις κοινωνίες έως και ένα
τρισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ κάθε έτος. Παρότι 53 χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν απαγορεύσει τη σωματική
τιμωρία των παιδιών, μόνο 19 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ψηφίσει αυτή τη σημαντική νομική προστασία.

ΠΑΓΚΟΣΜΊΩΣ, ΠΕΡΊΠΟΥ 6 ΣΤΑ 10 ΠΑΙΔΙΆ
ΗΛΙΚΊΑΣ 2–14 ΕΤΏΝ ΥΦΊΣΤΑΝΤΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΉ
ΤΙΜΩΡΊΑ ΤΑΚΤΙΚΆ ΑΠΌ ΌΣΟΥΣ ΤΑ ΦΡΟΝΤΊΖΟΥΝ.

1 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΠΑΙΔΙΆ

ΒΙΏΝΟΥΝ ΚΆΠΟΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΒΊΑ ΚΆΘΕ ΈΤΟΣ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΒΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ
Η σεξουαλική βία και η βία που συνδέεται με το φύλο είναι από τις πιο σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων
ενός παιδιού. 1,8 εκατομμύρια αγόρια και κορίτσια υφίστανται εμπορική σεξουαλική εκμετάλλευση και παιδική
κακοποίηση. Στην Ευρώπη μόνο, 1 στα 5 παιδιά είναι θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής βίας. Οι υποκείμενες
αιτίες της βίας είναι πολυποίκιλες: νόρμες ως προς την κοινωνία και τα φύλα· παραδοσιακές πρακτικές· φτώχια·
έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, ώστε οι οικογένειες δεν μπορούν να αναθρέψουν τα παιδιά τους
σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ, 10%–20% ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ
ΔΈΧΟΝΤΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΉ ΕΠΊΘΕΣΗ ΚΑΤΆ
ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΉ ΗΛΙΚΊΑ.
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120 ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ ΚΟΡΊΤΣΙΑ –ΠΕΡΊΠΟΥ 1 ΣΤΑ
10 ΚΟΡΊΤΣΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΊΩΣ– ΈΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΊ
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΉ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΉ ΕΠΑΦΉ Ή
ΆΛΛΩΝ ΜΟΡΦΏΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΈΣ ΠΡΆΞΕΙΣ
ΚΆΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΉ ΣΤΗ ΖΩΉ ΤΟΥΣ.

ΜΕΛΈΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΩΝ
ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ Το έργο «Emergency GBV Prevention, Mitigation &
Response in Conflict Affected & High Risk Areas» («Επείγουσα Αποτροπή,
Μετριασμός και Απόκριση σε Περιστατικά Βίας που Συνδέεται με το
Φύλο σε Περιοχές Πληττόμενες από Συρράξεις και Περιοχές Υψηλής
Επικινδυνότητας») ενέκρινε ένα πολιτισμικώς κατάλληλο μοντέλο αλλαγής
συμπεριφοράς για να καταπολεμήσει τον στιγματισμό και να εξασφαλίσει
καλύτερη στήριξη από την κοινότητα προς όσους έχουν επιβιώσει βίαιων
συμπεριφορών και προς όσα παιδιά γεννιούνται εξαιτίας βιασμού. Αυτό
το μοντέλο απέσπασε τη στήριξη των ντόπιων θρησκευτικών ηγετών και
μελών της τοπικής κοινωνίας με μεγάλη επιρροή.
https://www.wvi.org/south-sudan

ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ

ΚΑΜΠΟΤΖΗ Το πρόγραμμα «SAFE SEAS» («Ασφαλείς Θάλασσες») ενίσχυσε
την ικανότητα της κυβέρνησης και της κοινωνίας των πολιτών να αποτρέπουν
και να αποκρίνονται σε περιστατικά σεξουαλικής εκμετάλλευσης και
κακοποίησης παιδιών. Οι γονείς παρακολούθησαν μαθήματα για τις γονικές
δεξιότητες και τη θετική πειθαρχία. Έτσι, οι γονείς εκδήλωσαν εντονότερη
προσήλωση στο να μη μεταχειρίζονται σωματική βία και στο να μην
επιτρέπουν στα παιδιά τους να εκτελούν βλαβερές εργασίες.
https://www.wvi.org/cambodia

Για να καταπολεμηθούν οι πολλές μορφές βίας
ενάντια στα παιδιά και για να αυξηθεί η κοινωνική
προστασία τους, οι κρατικές Αρχές και οι πάροχοι
υπηρεσιών προστασίας παιδιών πρέπει να κάνουν
τα εξής:
(1) να απαγορεύσουν κάθε μορφής βία ενάντια στα
παιδιά διά νόμου και να εφαρμόζουν έμπρακτα τη
σχετική νομοθεσία·
(2) να ενισχύουν τα παιδιά με πληροφορίες,
γνώσεις και δεξιότητες για να προστατεύουν τον
εαυτό τους·
(3) να αλλάξουν οι στάσεις και οι κοινωνικές νόρμες
εξαιτίας των οποίων είναι ανεκτή ή αποδεκτή η βία
ενάντια στα παιδιά·
(4) να εξασφαλιστεί μια σειρά από υπηρεσίες πρόληψης, προστασίας και ενίσχυσης οι οποίες να βοηθούν τα
ευάλωτα παιδιά να μετριάσουν τους κινδύνους και να αντιμετωπίσουν τις εμπειρίες βίας·
(5) να αναπτύξουν και να εξελίξουν επιτυχείς τοπικές λύσεις καταπολέμησης της βίας, αξιοποιώντας στοιχεία
της τοπικής κοινωνίας, μέσω συνέργειας ανάμεσα στις οικογένειες, στα παιδιά, στις τοπικές κοινωνίες, στους
παραδοσιακούς ηγέτες και στους κρατικούς θεσμούς.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Είμαστε 25 ΜΚΟ από όλη την Ευρώπη κι ασχολούμαστε με κοινωνικά ζητήματα, στηρίζουμε
τους αγρότες, εμποδίζουμε την κλιματική αλλαγή, προστατεύουμε το περιβάλλον,
υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των γυναικών και των νέων, την ισότητα των φύλων, το
θεμιτό εμπόριο, την ανάπτυξη, την παγκόσμια δικαιοσύνη και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

makeeuropesustainableforall.org
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