Ο Πρόεδρος
Καλωσορίσατε στο επικοινωνιακό υλικό για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας κατά των
παιδιών, το οποίο εκπόνησε το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ένα στα πέντε σχεδόν παιδιά στην Ευρώπη είναι θύμα
κάποιας μορφής σεξουαλικής βίας, μιας από τις χειρότερες μορφές βίας κατά των παιδιών.
Η εκστρατεία ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει ως στόχο την
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος μέσω της ευαισθητοποίησης και της προώθησης
πολιτικών και στρατηγικών, προκειμένου τα παιδιά, οι οικογένειες/κηδεμόνες τους, οι
κυβερνήσεις και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση
και εργαλεία για την πρόληψη και προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική βία και
κακοποίηση. Τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση
και το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών εργάζονται από κοινού, με σκοπό
να διασφαλίσουν την εφαρμογή τροποποιήσεων στη νομοθεσία και τις πολιτικές για την
προστασία των παιδιών.
Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι υπεύθυνες για τη διαφύλαξη και την προαγωγή της
ασφάλειας και της ευημερίας των παιδιών και των νέων, σε συνεργασία με εταίρους όπως
μη κερδοσκοπικοί δημόσιοι οργανισμοί και φορείς του ιδιωτικού τομέα. Η ευαισθητοποίηση
του κοινού όσον αφορά αυτό το θέμα, η κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίων δράσης και
στρατηγικών που να έχουν ως βάση την κοινότητα και η επένδυση σε καλύτερες υπηρεσίες
αποτελούν πρόκληση για τις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρώπης.
Στο Σύμφωνο Πόλεων και Περιφερειών για την Εξάλειψη της Σεξουαλικής Βίας κατά των
Παιδιών που κατάρτισε το Κογκρέσο, προτείνονται μέτρα και στρατηγικές, από απλές,
αποδοτικές από άποψη κόστους πρωτοβουλίες μέχρι ολοκληρωμένες πολιτικές, οι οποίες
μπορούν να εφαρμοστούν κατά ωφέλιμο τρόπο για την προώθηση των σκοπών της
εκστρατείας. Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα αφορά τη δημιουργία εκ μέρους των τοπικών
και περιφερειακών αρχών πολυκλαδικών κέντρων προστασίας του παιδιού· τέτοιου είδους
κέντρα λειτουργούν ήδη σε διάφορες πόλεις.
Το Κογκρέσο ετοίμασε αυτό το επικοινωνιακό υλικό, το οποίο παρουσιάζει στις τοπικές και
περιφερειακές αρχές, σε ενώσεις, ΜΚΟ και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς προτάσεις για
πολιτικές, στρατηγικές και μέσα για την πρόληψη της κακοποίησης, την προστασία των
θυμάτων, τη δίωξη των δραστών και τη διασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των παιδιών
στην όλη διαδικασία. Το επικοινωνιακό υλικό δεν είναι διεξοδικό· αποτελεί μόνο μια
εισαγωγή, η οποία παρέχει κάποιες χρήσιμες ιδέες που θα βοηθήσουν στην εξάλειψη της
σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης των παιδιών.
Ρίξτε μια ματιά στο επικοινωνιακό υλικό και μάθετε περισσότερα σχετικά με τα μέτρα που
μπορούν να ληφθούν για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών – και
μην διστάσετε να μοιραστείτε τις πληροφορίες με άλλους!
Σας καλώ να εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο Σύμφωνο Πόλεων και Περιφερειών για την
Εξάλειψη της Σεξουαλικής Βίας κατά των Παιδιών που κατάρτισε το Κογκρέσο για να δείξετε
έμπρακτα τη δέσμευσή σας στην καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και
κακοποίησης των παιδιών: www.coe.int/congress-oneinfive.
Jean-Claude Frécon

