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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και
τη Σεξουαλική Κακοποίηση (18 Νοεμβρίου) 

και Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια στην Κακοποίηση των Παιδιών (19 Νοεμβρίου)

Η 18η Νοεμβρίου καθιερώθηκε το 2015 από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ως η Ευρωπαϊκή
Ημέρα για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική
Κακοποίηση, ενώ η 19η Νοεμβρίου καθιερώθηκε το 2001 με πρωτοβουλία της «Women's World
Summit  Foundation»  (WWSF)  που  συσπειρώνει  μη  κυβερνητικές  οργανώσεις  για  την
υπεράσπιση του παιδιού, ως η Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια στην Κακοποίηση των Παιδιών.

Η καθιέρωση των εν λόγω ημερών καταδεικνύουν τη σοβαρότητα του προβλήματος και την
ανάγκη  εφαρμογής  προγραμμάτων  πρόληψης  και  αντιμετώπισης  όλων  των  μορφών
κακοποίησης  των  παιδιών.  Η  σωματική,  συναισθηματική,  και  πιο  ειδικά  η  σεξουαλική
κακοποίηση των παιδιών,  είναι  ένα παγκόσμιο πρόβλημα που λαμβάνει  όλο και μεγαλύτερες
διαστάσεις.  Συγκεκριμένα,  στο  πλαίσιο  διεξαγωγής  της  εκστρατείας  «Ένα  στα  Πέντε»  στην
Κύπρο,  το  Πανεπιστήμιο  Κύπρου  προχώρησε  σε  μια  επιστημονική  έρευνα  με  στόχο  την
καταγραφή  της  κυπριακής  πραγματικότητας  (2015).  Η  εν  λόγω  έρευνα,  κατέδειξε  ότι  στην
Κυπριακή  Δημοκρατία  το  ποσοστό  σεξουαλικής  κακοποίησης  ή  εκμετάλλευσης  παιδιών
κυμαίνεται πιο κοντά στο ένα στα τέσσερα. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα του
Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και από το Μητρώο Ποινικών Υποθέσεων και την Αστυνομία
Κύπρου, καταδεικνύουν ότι το φαινόμενο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις στη χώρα μας.
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Η  Συμβουλευτική  Επιτροπή  χαιρετίζει  την  τροχοδρόμηση  της  δημιουργίας  του  Σπιτιού  του
Παιδιού στην Κύπρο το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο 2017 από το “Hope For
Children” UNCRC Policy Center. Η δημιουργία και λειτουργία του Σπιτιού του Παιδιού αποτελεί
μέρος της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης (2016-2019) για την καταπολέμηση της
σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας που έχει
εκπονήσει  η  δικηγόρος  κα.  Αναστασία  Παπαδοπούλου,  πρώην  Ειδική  Σύμβουλος  της
Διυπουργικής  Επιτροπής  για  το  εν  λόγω  θέμα.  Η  Συμβουλευτική  Επιτροπή  θεωρεί  πολύ
σημαντική την εν λόγω Στρατηγική και καλεί το κράτος όπως προωθήσει την πλήρη εφαρμογή
της χωρίς καθυστέρηση.

Παρά τα θετικά βήματα, η Συμβουλευτική Επιτροπή διαπιστώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν
σημαντικά κενά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και
Προστασία  Θυμάτων)  Νόμου.  Συγκεκριμένα,  υπάρχουν  κενά  στην  άμεση  ανταπόκριση  και
διαχείριση περιστατικών η οποία συνδέεται άμεσα με την έλλειψη εξειδίκευσης των αρμόδιων
υπηρεσιών και την ανάγκη βελτίωσης του συντονισμού τους. Ως αποτέλεσμα, ανήλικα θύματα
συχνά  επαναθυματοποιούνται  χωρίς  να  λαμβάνουν  ουσιαστική  προστασία,  στήριξη  και
φροντίδα.

Τονίζεται  για  άλλη  μια  φορά  ότι  η  συνεχής  εποπτεία  και  εξειδίκευση  των  εμπλεκόμενων
επαγγελματιών,  η  γνώση της  σχετικής  νομοθεσίας  και  των Διατμηματικών  Διαδικασιών που
πρέπει να ακολουθούνται, αποτελούν βασικό προαπαιτούμενο για τον αποτελεσματικό χειρισμό
περιστατικών κακοποίησης, παραμέλησης και εκμετάλλευσης παιδιών.  Οι μέρες αυτές, σκοπό
έχουν να υπενθυμίζουν κάθε χρόνο στην πολιτεία, στους γονείς, στους επαγγελματίες, αλλά και
στον κάθε πολίτη ότι η παιδική κακοποίηση σε όλες τις μορφές της, αποτελεί ευθύνη όλων μας.
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