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Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Κοινωνίας των
Πολιτών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην υγεία και στην ελεύθερη

από βία ζωή. Παρόλα αυτά, κάθε χρόνο χιλιάδες παιδιά

ανά τον κόσμο γίνονται θύματα ή μάρτυρες σωματικής,

σεξουαλικής  και  συναισθηματικής  βίας.  Η  παιδική

κακοποίηση είναι ένα τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα με

πολύ  σοβαρές  επιπτώσεις  στην  ευημερία,  στην

ανάπτυξη, στη σωματική και ψυχική υγεία των θυμάτων

κατά  τη  διάρκεια  της  ζωής  τους,  καθώς  και  με

γενικότερο αντίκτυπο στην κοινωνία.

Η κοινή αίσθηση συνδέει συχνά το πρόβλημα της βίας

με  τα  συστήματα  κοινωνικής  ασφάλειας  και

δικαιοσύνης. Μόλις το τελευταίο διάστημα όμως, με την

ανάπτυξη  της  γνώσης  στο  χώρο  της  δημόσιας  υγείας,

έχει  αναγνωριστεί  η  ανάγκη  υιοθέτησης  μιας  στάσης

έντονου  αγώνα  κατά  της  βίας.  Η  πολυδιάστατη  αυτή

προσέγγιση θα πρέπει να εμπεριέχει μια ολοκληρωμένη

στρατηγική η οποία να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά
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στη  βία  αλλά  και  να  παρέχει  τεκμηριωμένες

πληροφορίες  για  την  πρόληψη.  Αυτού  του  είδους  η

στάση γίνεται ακόμη σημαντικότερη όταν θα πρέπει να

αντιμετωπίσει  κανείς  τη  βία  έναντι  των  παιδιών  μέσα

στο σπίτι και την οικογένεια.

Η  γνωστή  δυσκολία  υπέρβασης  του  εμποδίου  του

ιδιωτικού χώρου δυσκόλευε την ανάπτυξη στρατηγικών

και  νομικών  εργαλείων  για  την  αποτροπή  της

ενδοοικογενειακής  βίας,  καθώς  και  την  παροχή

υπηρεσιών  στα  θύματα  αυτής.  Η  απουσία

συγκεκριμένων  και  κατανοητών  δεδομένων  αποτελεί

σίγουρα την αιτία της ύπαρξης αυτού του προβλήματος,

η  οποία  παρακωλύει  την  ανάπτυξη  επιτυχών

στρατηγικών στο πρόβλημα.

Τα  κράτη  μέρη  να  λαμβάνουν  όλα  τα  κατάλληλα

νομοθετικά,  διοικητικά,  κοινωνικά  και  εκπαιδευτικά

μέτρα για την προστασία των παιδιών από κάθε μορφή

σωματικής  ή  ψυχικής  βίας,  τραυματισμό  ή

κακομεταχείριση,  εγκατάλειψη  ή  παραμέληση,

κακοποίηση  ή  εκμετάλλευση,  περιλαμβανομένης  της

2



σεξουαλικής  κακοποίησης,  ενώ  αυτά  βρίσκεται  στη

φροντίδα  του  γονέα,  του  νόμιμου  κηδεμόνα  ή

οποιοδήποτε  άλλου  πρόσωπου  έχει  την  επιμέλεια  του

παιδιού. 

Ως  παιδική  κακοποίηση  αναφέρεται  η  σωματική,

συναισθηματική,  σεξουαλική  κακοποίηση,  η

παραμέληση των παιδιών, καθώς και η εμπορική ή άλλη

εκμετάλλευση  τους.  Μπορεί  να  εμφανίζεται  σε  πολλά

και διαφορετικά πλαίσια. 

Η  παιδική  κακοποίηση  είναι  ένα  πολύπλοκο  θέμα.  Η

δυναμική της, οι παράγοντες που την υποκινούν, καθώς

και  οι  αποτελεσματικές  στρατηγικές  πρόληψης,

διαφέρουν  σημαντικά  ανάλογα  με  την  ηλικία  του

θύματος,  το  πλαίσιο  στο  οποίο  παρουσιάζεται  η

κακοποίηση, και τη σχέση μεταξύ θύματος και δράστη.

Σεξουαλική  κακοποίηση  έχει  οριστεί  ως  η  συμμετοχή

του  παιδιού  σε  σεξουαλική  δραστηριότητα,  την  οποία

δεν  κατανοεί  πλήρως,  δεν  είναι  σε  θέση  να  δώσει

συγκατάθεση  ή  για  την  οποία  το  παιδί  δεν  είναι

αναπτυξιακά  διατεθειμένο  ή  αλλιώς  παραβιάζει  τους
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νόμους ή τα κοινωνικά ταμπού της κοινωνίας. Τα παιδιά

μπορεί να υποστούν σεξουαλική κακοποίηση τόσο από

ενήλικες όσο και από άλλα παιδιά που είναι - λόγω της

ηλικίας τους ή του σταδίου ανάπτυξης τους -  σε θέση

ευθύνης, εμπιστοσύνης ή εξουσίας πάνω στο θύμα.

Οι συνέπειες της παιδικής κακοποίησης στην υγεία και

την  κοινωνία  κυμαίνονται  πέρα  από  το  μεμονωμένο

θάνατο  και  τον  τραυματισμό,  και  συνίστανται  σε

σημαντικές βλάβες στη σωματική και ψυχική υγεία και

την  ανάπτυξη  των  θυμάτων.  Ως  εκ  τούτου  η  παιδική

κακοποίηση  συμβάλλει  σε  ένα  φάσμα  αρνητικών

συνεπειών για τη σωματική και ψυχική υγεία, δαπανηρά

τόσο  για  το  παιδί  όσο και  για  την  κοινωνία,  κατά  τη

διάρκεια της ζωής του θύματος.

Στις  περισσότερες  χώρες,  η  έμφαση  δίνεται  στην

παρέμβαση από τη στιγμή που αναγνωρίζεται η παιδική

κακοποίηση.  Επομένως,  τα  συστήματα  παιδικής

προστασίας  έχουν  αρκετές  φορές  δημιουργηθεί  στα

πλαίσια  προσπαθειών  πρόληψης  της  κακοποίησης,  η

οποία  έχει  ήδη  λάβει  χώρα  για  πρώτη  φορά.  Ως  εκ

τούτου, η ευθύνη της πρόληψης σε αυτές τις περιπτώσεις
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απομένει  συνήθως  σε  υπηρεσίες  παιδικής  προστασίας

και νομικής στήριξης, οι οποίες μπορεί να μη διαθέτουν

την αρμοδιότητα να επηρεάσουν τις πολιτικές πρόληψης

ή  να  εντοπίσουν  τους  παράγοντες  κινδύνου  και  τους

προστατευτικούς  παράγοντες.  Έτσι,  η  πρόληψη  της

παιδικής  κακοποίησης  τείνει  να  αντιμετωπίζεται  ως

συνώνυμη της παιδικής προστασίας και των υπηρεσιών

για θύματα.

Ακόμα,  θα  πρέπει  να  γίνουν  ειδικές  προσπάθειες

προκειμένου  να  συμπεριληφθούν  υπηρεσίες  και

κοινωνικές  ομάδες,  οι  οποίες  δεν  θεωρούνται

παραδοσιακά συνδεδεμένες με την παιδική κακοποίηση,

αλλά  οι  δραστηριότητες  τους  μπορούν  να  έχουν

σημαντικό αντίκτυπο στους παράγοντες κινδύνου.

Εύχομαι,  η  σημερινή  εκδήλωση  να  προσθέσει  ένα

ακόμα λιθαράκι στην ευαισθητοποίηση του συνόλου του

πληθυσμού  στην  κοινωνική  αυτή  μάστιγα,  που

προσπαθεί  να  οριοθετηθεί  στις  λέξεις  «παιδική

κακοποίηση». 
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