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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)

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

Η  καθιέρωση  των  εν  λόγω ημερών καταδεικνύει  τη  σοβαρότητα  του  προβλήματος  και  την
ανάγκη  εφαρμογής  προγραμμάτων  πρόληψης  και  αντιμετώπισης  όλων  των  μορφών
κακοποίησης των παιδιών. Η έρευνα του Πανεπιστημίου Κύπρου με στόχο την καταγραφή της
κυπριακής  πραγματικότητας  (2015),  κατέδειξε  ότι  το  ποσοστό  σεξουαλικής  κακοποίησης  ή
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών κυμαίνεται στο ένα στα τέσσερα.

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην αντιμετώπιση του προβλήματος:
o H Εθνική  Στρατηγική  και  το  Σχέδιο  Δράσης για  την  Καταπολέμηση της  Σεξουαλικής

Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας (2016-2019),
o Το  Αναθεωρημένο  Εγχειρίδιο  Διατμηματικών  Διαδικασιών  για  τη  Διαχείριση

Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια - για Παιδιά (2017),

o Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια
(2017-2019),

o Η δημιουργία του Σπιτιού του Παιδιού από το “Hope For Children” CRC Policy Center,
και υπό την επίβλεψη και χρηματοδότησητων Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας,

o Η σύσταση Ειδικής Ανακριτικής Ομάδας διερεύνησης όλων των υποθέσεων σεξουαλικής
κακοποίησης ανηλίκων από την Αστυνομία (2017),

o Η Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο (2018-2022),

o Ο εκσυγχρονισμός του Οικογενειακού Δικαίου με επίκεντρο τα δικαιώματα των παιδιών
που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Παρά  την  πρόοδο  που  έχει  σημειωθεί,  εντούτοις  υπάρχουν  ακόμα  αρκετές  προκλήσεις.
Συγκεκριμένα, η  ΣΕΠΚΒΟ τονίζει ότι, όταν μια μητέρα βιώνει βία, αυτό μεταφέρεται αυτόματα
και  στο  παιδί. Συνεπώς, στις  πλείστες  περιπτώσεις,  το  συμφέρον  του  παιδιού  συνδέεται/
εξαρτάται από το συμφέρον της μητέρας, ειδικά όταν διαμένουν μαζί.  Τα άρθρα 18(3), 26, 31,
56(2) της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης κάνουν ειδική αναφορά στο θέμα. Αυτό θα πρέπει
να  λαμβάνεται  σοβαρά  υπόψη  στις  υποθέσεις  επιμέλειας  και  δικαιωμάτων  επίσκεψης  των
παιδιών, γεγονός που η  CEDAW (UN Committee on the Elimination of Discrimination against
Women) τόνισε το 2017, όταν εξέδωσε τη Γενική Οδηγία Αρ.35 (2017) σχετικά με τη βία κατά
των γυναικών, επικαιροποιώντας τη Γενική Οδηγία Αρ.19. 
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Την ίδια βαρύτητα έδωσε στο θέμα και η Διεθνής Πλατφόρμα Εμπειρογνωμόνων στον τομέα της
βίας κατά των γυναικών και των δικαιωμάτων των γυναικών, με την ανακοίνωση που εξέδωσε
στις 31  Μαΐου 2019, ότι η βία κατά των γυναικών πρέπει να αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα
στον καθορισμό της γονικής επιμέλειας των παιδιών. Την εν λόγω ανακοίνωση υπογράφουν οι
ακόλουθοι:

o Dubravka Šimonovic, Special Rapporteur    ο  n Violence against Women,   its causes and
consequences

o Hilary Gbedemah, Chairperson of the CEDAW 
o Ivana Radačić, Chair  of the United Nations Working Group on Discrimination against

Women in Law and Practice 
o Feride Acar, President of the GREVIO 
o Margarette May Macaulay, Rapporteur on the Rights of Women at the Inter-American

Commission on Human Rights
o Lucy Asuagbor, Special Rapporteur on the rights of women in Africa 
o Sylvia Mesa, President of the MESECVI

Ως  εκ  τούτου,  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  πιο  πάνω,  καθώς  και  τη  Σύμβαση  της
Κωνσταντινούπολης, και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού
(Κυρωτικός Ν.243/90), η ΣΕΠΚΒΟ καλεί τη Βουλή των Αντιπροσώπων όπως προωθήσει τις
σχετικές τροποποιήσεις του Οικογενειακού Δικαίου αναφορικά με τη σύνδεση της βίας κατά
των γυναικών με τη διασφάλιση της αρχής του συμφέροντος του παιδιού, ειδικά όταν το παιδί
διαμένει με τη μητέρα του.
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