Πόλεις και περιφέρειες:
ένα σύμφωνο
για την εξάλειψη
της σεξουαλικής βίας
κατά των παιδιών

Υπολογίζεται ότι ένα στα πέντε παιδιά στην Ευρώπη είναι
θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής βίας. Δεδομένης της
έκτασης του προβλήματος, το Συμβούλιο της Ευρώπης
εγκαινίασε την εκστρατεία ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ με στόχο την
ευαισθητοποίηση του κοινού – παιδιά, γονείς και άτομα
που έρχονται σε επαφή με παιδιά – και την προώθηση της
εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης
για την Προστασία των Παιδιών ενάντια στη Σεξουαλική
Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση – Σύμβαση
Λανζαρότε – από τα 47 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της
Ευρώπης, και όχι μόνο.

Στο πλαίσιο της συμβολής του στην εκστρατεία του Συμβουλίου
της Ευρώπης ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ, το Κογκρέσο των Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών κατάρτισε το Σύμφωνο Πόλεων και
Περιφερειών για την Εξάλειψη της Σεξουαλικής Βίας
κατά των Παιδιών και προτρέπει τις τοπικές και περιφερειακές
αρχές, τους αιρετούς εκπροσώπους, καθώς και τις εθνικές ενώσεις
τοπικών και περιφερειακών αρχών και άλλες οργανώσεις να
εγγραφούν μαζικά σε αυτό.

Η συμμετοχή
στην εκστρατεία ΕΝΑ
στα ΠΕΝΤΕ

Οι πόλεις και οι περιφέρειες, οι αιρετοί εκπρόσωποι
τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και οι
ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών και
άλλες οργανώσεις καλούνται να συμμετάσχουν στην
εκστρατεία ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ και να παρουσιάσουν
στο κοινό τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες που
εφαρμόζουν.

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, όπως και οι εθνικές κυβερνήσεις, είναι οι κύριες υπεύθυνες για την προστασία και
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της διαφύλαξης και προώθησης της ασφάλειας
και της ευημερίας των παιδιών και των νέων που διαμένουν στην περιοχή τους. Οι υπηρεσίες που απαιτούνται για την αρωγή
των θυμάτων σεξουαλικής βίας και κακοποίησης παρέχονται, ως επί το πλείστον, σε τοπικό επίπεδο. Σε αυτό άλλωστε το
επίπεδο τα μέτρα πρόληψης και ευαισθητοποίησης μπορεί να είναι πλέον αποτελεσματικά. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές
κατέχουν, επομένως, καίρια θέση στην καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών και πρέπει να καταρτίσουν και
να εφαρμόσουν σχέδια δράσης και στρατηγικές για την αντιμετώπιση και την πρόληψη του εν λόγω φαινομένου.
Το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατάρτισε το εν λόγω Σύμφωνο Πόλεων
και Περιφερειών για την Εξάλειψη της Σεξουαλικής Βίας κατά των Παιδιών, προκειμένου να καθοδηγήσει τις αρχές στον
αγώνα τους για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης. Παρέχει έναν κατάλογο πρακτικών
πρωτοβουλιών και πολιτικών που μπορούν να εφαρμοστούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με στόχο την ανάπτυξη
υπηρεσιών φιλικών προς το παιδί, την προστασία των παιδιών και την πρόληψη της σεξουαλικής βίας εντός της κοινότητας.
Οι εν λόγω προτάσεις στηρίζονται σε τέσσερις βασικούς άξονες: πρόληψη της κακοποίησης, προστασία των θυμάτων, δίωξη
των δραστών, συμμετοχή των παιδιών σε όλη τη διαδικασία.

Some examples of initiatives:
Προώθηση
Διευκόλυνση
Δημιουργία
Ευαισθητοποίηση
Κατάρτιση
Οργάνωση
Συνεργασία
Διανομή

της εκστρατείας ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
της πρόσβασης σε υποστηρικτικές υπηρεσίες
πολυκλαδικών κέντρων
παιδιών σε σχολεία και λοιπές δομές
ενδιαφερόμενων φορέων που εργάζονται με παιδιά
συζητήσεων και ενημερωτικών συναντήσεων
με ΜΚΟ, μέσα μαζικής ενημέρωσης και φορείς ιδιωτικού τομέα
ενημερωτικού υλικού

Εγγραφή
στο Σύμφωνο μέσω
του Διαδικτύου

Μια διαδικτυακή πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί
ειδικά για την ευκολότερη ανταλλαγή
πληροφοριών και τη διασφάλιση της
προώθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο των
προσπαθειών των τοπικών και περιφερειακών
αρχών για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας
κατά των παιδιών.

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι αιρετοί εκπρόσωποι και οι ενώσεις έχουν τη δυνατότητα, μέσω ενός
προσωπικού λογαριασμού, να αναρτούν το περιεχόμενό τους στο Διαδίκτυο και να μοιράζονται τις πρωτοβουλίες
τους. Έτσι, διαθέτουν μια ιστοσελίδα φιλική προς τον χρήστη για να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τις
δραστηριότητές τους και να τις προωθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιλογή προφίλ – Τοπικές/Περιφερειακές
Αρχές ή Ενώσεις/Οργανώσεις – και
συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου
εγγραφής. Δημιουργείται αυτόματα ένας
λογαρισμός ο οποίος αποτελείται από τον
κωδικό σύνδεσης (που αντιστοιχεί στο e-mail
σας) και τον κωδικό πρόσβασης.

Μπορείτε να υποβάλλετε, μέσω αυτού του
λογαριασμού, πληροφορίες σχετικά με
τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητές
σας, οι οποίες θα δημοσιεύονται σε ειδική
ιστοσελίδα.

Όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στην εκστρατεία
ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ καλούνται να προωθήσουν τη
Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την
Προστασία των Παιδιών ενάντια στη Σεξουαλική
Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση
– γνωστή επίσης ως Σύμβαση Λανζαρότε –
μεταξύ των εθνικών τους αρχών, προκειμένου να
υπογραφεί και να επικυρωθεί από όσο το δυνατόν
περισσότερα κράτη.
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Προώθηση
της Σύμβασης
Λανζαρότε

GRC
Σκοπός της Σύμβασης Λανζαρότε είναι η διασφάλιση της συνοχής στην Ευρώπη και η ίση προστασία όλων των παιδιών
με τη θέσπιση σαφών κοινών προτύπων και ορισμών που εφαρμόζονται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως μέσω
της εναρμόνισης του ποινικού δικαίου και άλλων συναφών μέτρων.
Η Σύμβαση Λανζαρότε άνοιξε προς υπογραφή στις 25 Οκτωβρίου 2007 στο Λανζαρότε της Ισπανίας και τέθηκε σε ισχύ
την 1η Ιουλίου 2010. Σκοπός της είναι η πρόληψη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της σεξουαλικής κακοποίησης
των παιδιών, η προστασία των παιδιών που είναι θύματα σεξουαλικών αδικημάτων και η δίωξη των δραστών.
Η Σύμβαση αναγνωρίζει ότι το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού έχει πρωτεύουσα σημασία και στο πλαίσιο αυτό
καλύπτει τις ακόλουθες βασικές πτυχές:

• προληπτικά και προστατευτικά μέτρα·
• βοήθεια προς τα ανήλικα θύματα και τις οικογένειες τους·
• προγράμματα ή μέτρα παρέμβασης για τους δράστες σεξουαλικών αδικημάτων σε βάρος παιδιών·
•	ποινικά αδικήματα, συμπεριλαμβανόμενων διάφορων νέων αδικημάτων, όπως η προσέγγιση παιδιών για
•
•
•
•

αθέμιτους σκοπούς·
διαδικασίες φιλικές προς τα παιδιά σε ό,τι αφορά την έρευνα και τη δίωξη
καταγραφή και αποθήκευση δεδομένων ατόμων που έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα·
διεθνής συνεργασία·
μηχανισμός παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Λανζαρότε, μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική
διεύθυνση: www.coe.int/lanzarote
Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου στον κόσμο. Περιλαμβάνει
47 κράτη-μέλη, 28 εκ των οποίων είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών είναι
θεσμικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης και είναι υπεύθυνο για την ενίσχυση της δημοκρατίας σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο και στα 47 κράτη-μέλη. Αποτελείται από δύο τμήματα – το Τμήμα Τοπικών Αρχών και το Τμήμα Περιφερειών – και τρεις
επιτροπές, και περιλαμβάνει 636 αιρετούς εκπροσώπους από 200.000 και πλέον τοπικές και περιφερειακές αρχές.
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