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Με ιδιαίτερθ χαρά παρευριςκόμαςτε ςιμερα ςτθν επιμορφωτικι θμερίδα,
που διοργανϊνει θ Κυπριακι Εκνικι Επιτροπι UNESCO και θ Ζδρα
UNESCO του Πανεπιςτθμίου Λευκωςίασ, για τθ ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ
και κακοποίθςθ ανθλίκων και τον ρόλο των εκπαιδευτικϊν ςτθν πρόλθψθ
και αντιμετϊπιςι τθσ. Η θμερίδα εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ εκςτρατείασ
του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τερματιςμό τθσ ςεξουαλικισ βίασ, μιασ
από τθσ απεχκζςτερεσ μορφζσ βίασ κατά των παιδιϊν.
Στισ 20 Νοεμβρίου γιορτάςαμε τθν επζτειο υιοκζτθςθσ τθσ Σφμβαςθσ των
Δικαιωμάτων του Παιδιοφ από τθ Γενικι Συνζλευςθ του ΟΗΕ, που
διακθρφςςει το δικαίωμα των παιδιϊν να μεγαλϊνουν μζςα ςε πνεφμα
ειρινθσ, αξιοπρζπειασ, ανοχισ, ελευκερίασ, ιςότθτασ και αλλθλεγγφθσ. Η
προςταςία των παιδιϊν από κάκε μορφισ βία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
ςεξουαλικισ, πρζπει να αποτελεί προτεραιότθτα κάκε δθμοκρατικισ
πολιτείασ, ϊςτε αυτά να εξελίςςονται ςε υγιείσ ενιλικεσ.
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Δυςτυχϊσ, κακθμερινά, παρά τα διεκνι πρωτόκολλα, εκατομμφρια παιδιά
εξακολουκοφν να πζφτουν κφματα κατάφωρθσ παραβίαςθσ των
δικαιωμάτων τουσ. Σφμφωνα με ςτοιχεία του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ,
ζνα ςτα πζντε παιδιά ςτθν Ευρϊπθ, αλλά και ςτθν Κφπρο, ζπεςαν ι κα
πζςουν κφμα ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ ι εκμετάλλευςθσ. Η οδυνθρι και
απάνκρωπθ πραγματικότθτα, που προςλαμβάνει διαςτάςεισ μάςτιγασ και
ςυγκλονίηει, απαιτεί τθ ςυςτράτευςθ Πολιτείασ και κοινωνίασ για τθν
αποτελεςματικι καταπολζμθςι τθσ.
Η ςχολικι εκπαίδευςθ και οι εκπαιδευτικοί μποροφν να ςυμβάλουν
κακοριςτικά ςτθ κωράκιςθ του δικαιϊματοσ των παιδιϊν να μεγαλϊνουν
ςε περιβάλλον που διαςφαλίηει τθ ςωματικι, νοθτικι, ςυναιςκθματικι και
κοινωνικι τουσ ανάπτυξθ. Η ςωςτι ενθμζρωςθ, αλλά και θ ανάπτυξθ
δεξιοτιτων για τθν πρόλθψθ, αναγνϊριςθ και αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν
ςεξουαλικισ βίασ, μπορεί να ςυμβάλουν αποτελεςματικά ςτθν προςταςία
των παιδιϊν και ςτθ δίωξθ και καταδίκθ των δραςτϊν. Αναλογιηόμενοι τισ
ςυνκλιπτικζσ ςυνζπειεσ τθσ ςεξουαλικισ βίασ ςτθν ψυχικι και ςωματικι
ακεραιότθτα των παιδιϊν, οφείλουμε να επικεντρϊςουμε τισ προςπάκειζσ
μασ ςτθν πρόλθψθ και τθν ζγκαιρθ παρζμβαςθ.
Σθμαντικό βιμα προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι είναι θ πρόςφατθ κφρωςθ τθσ
Σφμβαςθσ Λανηαρότε από τθν Κυπριακι Βουλι, αλλά και θ ψιφιςθ του
Νόμου περί Πρόλθψθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Σεξουαλικισ Κακοποίθςθσ,
τθσ Σεξουαλικισ Εκμετάλλευςθσ Παιδιϊν και τθσ Παιδικισ Πορνογραφίασ.
Επικυμϊ να ςασ διαβεβαιϊςω ότι οι προςπάκειζσ μασ για ενθμζρωςθ και
εκπαίδευςθ των παιδιϊν, των γονιϊν, των εκπαιδευτικϊν, αλλά και τθσ
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ευρφτερθσ κοινωνίασ, κα εντατικοποιθκοφν, ϊςτε να καταπολεμθκοφν θ
άγνοια, θ προκατάλθψθ, ο φόβοσ, αλλά και θ ντροπι που ςυχνά
ςυνοδεφουν το φαινόμενο τθσ ςεξουαλικισ παιδικισ κακοποίθςθσ.
Με αυτζσ τισ ςκζψεισ, απευκφνω τα κερμά μου ςυγχαρθτιρια προσ τουσ
διοργανωτζσ και τουσ εκλεκτοφσ ομιλθτζσ τθσ ςθμερινισ θμερίδασ, και
καλϊ όλουσ να εργαςτοφμε μαηί, ϊςτε το Ένα ςτα Πζντε να γίνει ςφντομα
Κανένα.
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