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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

18 Νοεμβρίου – Ευρωπαϊκή Μέρα για την Προστασία των Παιδιών ενάντια στη
Σεξουαλική Εκμετάλλευση και την Σεξουαλική Κακοποίηση:
Κανένα περιθώριο αδιαφορίας
Η θλιβερή αναλογία 1 στα 5 (σχεδόν 1 στα 4 στην Κύπρο), οι περιπτώσεις που έρχονται
καθημερινά στο φως της δημοσιότητας και η κουλτούρα της σιωπής που βαραίνει εδώ και
χρόνια την κυπριακή κοινωνία αποτελούν απτές αποδείξεις ανεπάρκειας του συστήματος και
γενικότερης αποτυχίας της πολιτείας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο και δεν θα αποτελεί έκπληξη ότι
παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στις υποθέσεις που καταγγέλθηκαν μετά την ενημέρωση του
κοινού στο πλαίσιο της σχετικής εκστρατείας του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Θα πρέπει, βεβαίως, να πιστωθεί στους φορείς οι οποίοι πρωτοστάτησαν καθώς επίσης, στη
νομοθετική εξουσία για τη σημαντική ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου με την ψήφιση του
περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, Σεξουαλικής
Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας του 2014 και την κύρωση της
Σύμβασης Λαζαρότε. Ταυτόχρονα, η σύσταση της Ad hoc Διυπουργικής Επιτροπής με στόχο
τη δημιουργία Εθνικής Στρατηγικής αποτελεί ένα πολύ θετικό βήμα.
Η αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών δεν
μπορεί να είναι αποτελεσματική χωρίς προληπτικές δράσεις όπως η περιεκτική σεξουαλική
διαπαιδαγώγηση. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση αποτελεί δικαίωμα των παιδιών και η
εφαρμογή της σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης αποτελεί νομική υποχρέωση της πολιτείας.
Εφοδιάζει τα παιδιά με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες ώστε να είναι σε
θέση να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις που αφορούν στη σεξουαλική, συναισθηματική
και αναπαραγωγική τους ζωή, να προστατεύονται από σεξουαλική και έμφυλη βία και να
αναπτύσσουν σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού απαλλαγμένες από εξαναγκασμό και στερεοτυπικές
αντιλήψεις.
Η αναγκαιότητα για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση συνιστάται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας και εφαρμόζεται στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως
υποχρεωτικό μάθημα κατά τη σχολική εκπαίδευση. Η κυπριακή πολιτεία, παρόλο που έχει
συμπεριλάβει στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ένα αρκετά καλό θεωρητικό
πλαίσιο ωστόσο, η εφαρμογή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης δεν προωθείται και δεν υποστηρίζεται με αποτελεσματικό τρόπο. Λύσεις
υπάρχουν, το ερώτημα είναι αν υπάρχει θέληση και όραμα.
Η αναποτελεσματικότητα του συστήματος και ιδιαίτερα, της εκπαίδευσης χρεώνεται ως
αποτυχία όλων αφού με τη σιωπή και την παθητικότητα μας ανεχόμαστε και επιτρέπουμε σε
μεμονωμένες φωνές που εναντιώνονται της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης να καταδικάζουν
στην άγνοια τα παιδιά. Η ευθύνη που έχουμε απέναντι στα παιδιά γίνεται κάθε μέρα
μεγαλύτερη και δεν αφήνει σε κανένα πλέον κανένα περιθώριο αδιαφορίας.

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2009 - 2014
Μέσω του χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ και Νορβηγίας, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία συνεισφέρουν στη μείωση
της οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας και στην ενδυνάμωση διμερών σχέσεων των Ευρωπαϊκών Χωρών. Οι τρεις αυτές χώρες
συνεργάζονται στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Για την περίοδο
2009-14, το ύψος χρηματοδότησης που προσφέρουν η Ισλανδία, το Λίχνενσταϊν και η Νορβηγία ανέρχεται στο ποσό των €1.79 δις,
με τη Νορβηγία να προσφέρει το 97% του συνολικού ποσού. Τα κονδύλια είναι διαθέσιμα σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, σε
ερευνητικά και εκπαιδευτικά ινστιτούτα, και στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα των 12 πιο πρόσφατων μελών της ΕΕ, της Ελλάδας, της
Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Η ευρύτερη συνεργασία με τα Κράτη δότες δύναται να συνεχιστεί μέχρι το 2016. Κύριοι τομείς
στήριξης είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή, έρευνα και υποτροφίες, κοινωνία των πολιτών, υγεία και
παιδιά, ισότητα φύλων, δικαιοσύνη και πολιτιστική κληρονομιά. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eeangofund.org.cy

