Συλλογική Έκθεση

για τις προσεγγίσεις του κοινωνικού κεφαλαίου και της συλλογικής
αποτελεσματικότητας για την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και
κακομεταχείρισης

1

Το έργο Co-Happiness: Happy and safe in the
Community έχει στόχο την προώθηση της πρόληψης και
ευαισθητοποίησης για θέματα σχετικά με την παιδική
κακοποίηση και κακομεταχείριση. Εταίροι από έξι
ευρωπαϊκές χώρες (Ολλανδία, Πορτογαλία, Φινλανδία,
Ελλάδα, Ιταλία και Ρουμανία) συνεργάζονται για τη
διερεύνηση των αιτίων της παιδικής κακοποίησης και
κακομεταχείρισης και την ανάπτυξη μιας καινοτόμου
μεθοδολογίας και στρατηγικών για την πρόληψη
και καταπολέμηση του φαινομένου. Μέσα από μια
ποικιλία δραστηριοτήτων και πνευματικών προϊόντων,
εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες που εργάζονται
στο πεδίο θα έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τη
γνώση και τις ικανότητές τους για την αποτελεσματική
καταπολέμηση τέτοιων ζητημάτων. Το έργο θα
προσεγγίσει, επίσης, παιδιά ηλικίας 6-9 ετών και θα
εστιάσει στην εκπαίδευσή τους ώστε να αναγνωρίζουν
καταστάσεις παιδικής κακοποίησης ή κακομεταχείρισης
και να μιλούν για τέτοια περιστατικά, σε περίπτωση που
συμβούν.
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ως παιδική κακομεταχείριση ορίζεται η κακοποίηση και παραμέληση
παιδιών κάτω των 18 ετών. Περιλαμβάνει όλες τις μορφές σωματικής και/ή
συναισθηματικής κακομεταχείρισης, σεξουαλικής κακοποίησης, παραμέλησης,
αμέλειας και εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, που οδηγούν σε πραγματική
ή πιθανή βλάβη στην υγεία, επιβίωση, ανάπτυξη ή αξιοπρέπεια του παιδιού
στο πλαίσιο της σχέσης ευθύνης, εμπιστοσύνης ή δύναμης. Η έκθεση σε
συντροφική βία συμπεριλαμβάνεται επίσης, ορισμένες φορές, ως μορφή
παιδικής κακοποίησης (WHO definition, 2002).
Σύμφωνα με τον Sampson (2017), η έννοια της συλλογικής
αποτελεσματικότητας μπορεί να οδηγήσει σε μία πιο συνεκτική κοινωνία,
καθώς οι κοινότητες με «κοινές προσδοκίες αναφορικά με τον έλεγχο, την
κοινωνική δράση και την αποτελεσματικότητα» τείνουν να είναι περισσότερο
υποστηρικτικές και αποτελεσματικές προς ένα συγκεκριμένο στόχο. Ένας
προσανατολισμός συλλογικής δράσης μπορεί να οδηγήσει σε αμοιβαία
υποστήριξη και εμπιστοσύνη ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας, καθώς και
στην ανάπτυξη κοινών απόψεων για ένα φαινόμενο ή επιθυμητό αποτέλεσμα.
Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της κοινότητας έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν
τη συμπεριφορά των άλλων μελών, μέσα από το κοινωνικό κεφάλαιο –τις
προσδοκίες δράσης μέσα σε μία συλλογικότητα– κι έτσι να περιορίσουν τις
παραβατικές συμπεριφορές.
Το έργο Co-Happiness – Happy and Safe in the Community στοχεύει
στην προώθηση του κοινωνικού κεφαλαίου και της συλλογικής
αποτελεσματικότητας για την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και
κακομεταχείρισης, παρέχοντας στην κοινότητα την απαραίτητη γνώση,
εκπαίδευση, εργαλεία και τεχνικές, ώστε τα μέλη της να αναγνωρίζουν
καλύτερα τα σημάδια παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης. Το έργο
έχει στόχο να ενδυναμώσει και να κινητοποιήσει τα παιδιά να αναφέρουν
τα περιστατικά, ώστε να μπορούν οι οργανισμοί παιδικής προστασίας να
δρουν γρηγορότερα. Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα αναπτυχθεί ένα
καινοτόμο διαδικτυακό παιχνίδι για την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και
κακομεταχείρισης, επιτυγχάνοντας ένα αποτελεσματικό μοντέλο πρόληψης
χωρίς να διακυβεύεται η συναισθηματική ευημερία των παιδιών.
Η παρούσα έκθεση, που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του πρώτου Πνευματικού
Προϊόντος (ΠΠ) του έργου, στοχεύει στη χαρτογράφηση υπαρχουσών
επιτυχημένων καλών πρακτικών για την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης
και κακομεταχείρισης μέσα από τις προσεγγίσεις του κοινωνικού κεφαλαίου
και της συλλογικής αποτελεσματικότητας στην Ολλανδία, τη Ρουμανία, την
Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Φινλανδία.
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2 ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Σύμφωνα με τα στοιχεία για τη δομή του πληθυσμού της Στατιστικής Αρχής
της Φινλανδίας, ο επίσημος συνολικός αριθμός του πληθυσμού το τέλος του
2018 ήταν 5.517.919. Κατά τη διάρκεια του 2018, ο πληθυσμός της χώρας
αυξήθηκε κατά 4.789 άτομα. Αξιοσημείωτο είναι ότι η προαναφερθείσα
αύξηση ήταν η μικρότερη που έχει παρατηρηθεί στη χώρα από το 1970.
Τα τελευταία πέντε χρόνια, ο αριθμός των ατόμων που μιλούν Φινλανδικά,
Σουηδικά ή Σάμι ως μητρική γλώσσα έχει μειωθεί κατά 36.029 άτομα.
Ταυτόχρονα, ο αριθμός των αλλόγλωσσων ατόμων αυξήθηκε κατά 102.678
άτομα. Από τον συνολικό πληθυσμό, περίπου οι 290.000 είναι ηλικίας 5-9
ετών.
Το 2018, οι υπηρεσίες παιδικής προστασίας έκαναν σύσταση για 78.875
παιδιά. Μία σύσταση ανά παιδί οδήγησε, κατά μέσο όρο, σε 1,8 ανακοινώσεις
παιδικής προστασίας. Ο αριθμός των Συστάσεων Παιδικής Πρόνοιας
(145.880) αυξήθηκε κατά 5% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Στις
περιπτώσεις παιδικής προστασίας (σύσταση ή επαφή) είναι άμεσα αναγκαίο
να αποφασισθεί εάν η κατάσταση κρίνεται επείγουσα ή εάν υπάρχει ανάγκη
παροχής υπηρεσιών, δηλαδή, να γίνει μία αξιολόγηση ανάγκης παιδικής
προστασίας.
Στη Φινλανδία, το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας (STM) είναι
υπεύθυνο για την προπαρασκευή της νομοθεσίας σχετικά με την παιδική
πρόνοια και για τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τις αντίστοιχες
υπηρεσίες. Ο στόχος της παιδικής πρόνοιας είναι η διασφάλιση των
δικαιωμάτων των παιδιών για ένα ασφαλές περιβάλλον ανάπτυξης, για μια
ισορροπημένη και ποικιλόμορφη ανάπτυξη, καθώς και για ειδική προστασία.
Η προληπτική παιδική πρόνοια και η παροχή έγκαιρης υποστήριξης έχουν
κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη αυτού του σκοπού.
Τα μέτρα προώθησης της ευημερίας των παιδιών και των νέων στοχεύουν
στην πρόληψη της ανάγκης προσφυγής στα πρακτικά μέτρα παιδικής
πρόνοιας. Ο στόχος των προληπτικών μέτρων παιδικής πρόνοιας είναι η
παροχή αρωγής και υποστήριξης σε ένα επαρκώς πρώιμο στάδιο, όταν η
εμφάνιση ή η επιδείνωση των προβλημάτων μπορεί ακόμη να προληφθεί. Οι
κλινικές μητρότητας και παιδικής υγείας, τα κέντρα παιδικής φροντίδας και
τα σχολεία παίζουν σημαντικό ρόλο στην εργασία πρόληψης των υπηρεσιών
παιδικής πρόνοιας στη Φινλανδία. Μελέτη κατέδειξε ότι οι νοσοκόμοι
δημόσιας υγείας συνεργάζονται αποτελεσματικά με παιδιά που έχουν
βιώσει κακοποίηση, καθώς και με τις οικογένειές τους. Τα αποτελέσματα
επισημαίνουν διάφορους αναπτυξιακούς στόχους για την αύξηση της
εκπαίδευσης πάνω στην παιδική κακοποίηση, τη διαμόρφωση προτάσεων
σχετικών με το φαινόμενο και για τη συστηματική εφαρμογή τους στην
πράξη (Paavilainen, E. & Helminen, M. & Flinck, A. & Lehtomäki, L. 2014).
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Στη Φινλανδία, η παιδική πρόνοια ορίζεται στο Σχέδιο Δράσης Παιδικής
Πρόνοιας. Αυτό σημαίνει ότι οι δραστηριότητες και οι αποφάσεις των αρχών
παιδικής πρόνοιας βασίζονται στο νόμο. Το προαναφερθέν Σχέδιο Δράσης
αφορά όλα τα παιδιά στη Φινλανδία, ασχέτως με το υπόβαθρό τους. Οι
διατάξεις για τα δικαιώματα των παιδιών διασφαλίζονται από το Σύνταγμα
της Φινλανδίας. Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου, καθώς και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα
του Παιδιού είναι δεσμευτικές για τη Φινλανδία. Οι δύο αυτές συμβάσεις
υποχρεώνουν τα κράτη να δίνουν προτεραιότητα στο βέλτιστο συμφέρον
του παιδιού σε όλο το φάσμα δράσης των αρχών.
Οι τοπικές αρχές σε κάθε δήμο της χώρας είναι υπεύθυνες για την οργάνωση
των υπηρεσιών παιδικής πρόνοιας. Μπορούν να παρέχουν οι ίδιοι τις
υπηρεσίες ή να τις μισθώσουν σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών. Στην
περίπτωση που οι τοπικές αρχές μισθώσουν τις υπηρεσίες, οφείλουν να
επιβλέπουν τις δραστηριότητες των παρόχων. Πρέπει, ακόμη, να καταρτίζουν
ένα σχέδιο για την προώθηση της ευημερίας των παιδιών και των νέων,
καθώς και για την οργάνωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών παιδικής
πρόνοιας. Οι Περιφερειακοί Κρατικοί Οργανισμοί Διοίκησης εκδίδουν
άδειες σε ιδιωτικούς φορείς για την ανάπτυξη 24ωρων υπηρεσιών παιδικής
πρόνοιας. Η αίτηση για τη χορήγηση εθνικών αδειών κατατίθεται στην Εθνική
Εποπτική Αρχή για την Πρόνοια και την Υγεία (Valvira). Οι Περιφερειακοί
Κρατικοί Οργανισμοί Διοίκησης και η Valvira επιβλέπουν τις τοπικές αρχές
στη ρύθμιση των υπηρεσιών. Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Πρόνοιας
υποστηρίζει τις τοπικές αρχές στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης Παιδικής
Πρόνοιας, χορηγώντας, για παράδειγμα, το Εγχειρίδιο για την παιδική
προστασία, μία διαδικτυακή υπηρεσία για επαγγελματίες παιδικής πρόνοιας.
Αρκετοί οργανισμοί συμμετέχουν τόσο στην παραγωγή, όσο και στην
ανάπτυξη των υπηρεσιών. Η τροποποίηση του Σχεδίου Δράσης Παιδικής
Πρόνοιας (417/2007) εισήγαγε ένα νέο νομικό πρόσωπο στο πεδίο της
παιδικής προστασίας. Οι δραστηριότητες που σχετίζονταν με την παιδική
πρόνοια ξεκίνησαν να αναπτύσσονται από τον Οργανισμό Save the Children,
την Ομοσπονδία ξενώνων και καταφυγίων μητέρων και παιδιών, τον
Οργανισμό Παιδικά Χωριά SOS και το Έργο Young Friends Association’s Child
Protection Advocate για τα έτη 2005-2009, το οποίο επεκτάθηκε για τα έτη
2010-2011, ώστε να βρεθούν κατευθυντήριες γραμμές για τα συμφέροντα
της παιδικής προστασίας.
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Φινλανδία: Καλές Πρακτικές
Στη Φινλανδία το σημείο εστίασης είναι η προληπτική παιδική πρόνοια.
Ο στόχος της προληπτικής παιδικής πρόνοιας είναι να προωθήσει και να
διασφαλίσει την εξέλιξη, την ανάπτυξη και την ευημερία των παιδιών και
των νέων και να υποστηρίξει τη γονεϊκότητα. Υπάρχουν διάφορα έργα που
εστιάζουν συνεχώς σε αυτά τα ζητήματα, ανακαλύπτοντας και χαράσσοντας
νέους τρόπους υποστήριξης των παιδιών και των οικογενειών. Οι κλινικές
μητρότητας και παιδικής υγείας αποτελούν τις πιο παραδοσιακές μορφές
πρόληψης, όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές
περιλαμβάνουν, επίσης, όλες τις άλλες υπηρεσίες υγείας, την ημερήσια
φροντίδα των παιδιών, τα κέντρα οικογένειας, την εκπαίδευση, και τις
εργασίες για τη νεολαία. Η ημερήσια φροντίδα στη Φινλανδία, η οποία
αποτελείται από τη μέριμνα, την εκπαίδευση και τη διδασκαλία –που
ονομάζεται Educare ή μοντέλο ECEC–, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα
υποστηρικτικό μέτρο ανοιχτής μέριμνας (κοινοτική μέριμνα) για παιδιά των
οποίων η ανάπτυξη βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι γονείς έδειξαν να είναι πολύ
ευχαριστημένοι με τις υπηρεσίες που λάμβαναν τα παιδιά τους και με την
παρεχόμενη γονεϊκή υποστήριξη. Οι επαγγελματίες του ECEC τόνισαν
ποικίλες θετικές αλλαγές στα παιδιά που επωφελούνταν από την ημερήσια
φροντίδα, καθώς και ότι μπορούσαν να στηρίξουν τη γονεϊκότητα (Pölkki,
P. L., & Vornanen, R. H. 2016). Τα παιδιά και οι οικογένειες που επωφελούνται
από τις υπηρεσίες προληπτικής παιδικής πρόνοιας δε χρειάζεται να
είναι πελάτες, αφού η εργασία παρέχεται ως μέρος των υπηρεσιών που
προορίζονται για παιδιά, νέους και οικογένειες. Η συμπερίληψη των παιδιών
στις υπηρεσίες που απευθύνονται σε ενήλικες είναι μια ακόμη μορφή
προληπτικής παιδικής πρόνοιας. Για παράδειγμα, όταν η ικανότητα ενός
γονέα να φροντίσει τα παιδιά του έχει μειωθεί λόγω οποιασδήποτε αιτίας, η
ανάγκη των παιδιών για φροντίδα και υποστήριξη πρέπει να διερευνηθεί.

Παράδειγμα 1: Η διαδικασία διασφάλισης της ασφάλειας και πρόνοιας
ενός παιδιού
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που οδηγούν στην παιδική κακοποίηση και
κακομεταχείριση. Οι πιο κοινές περιπτώσεις είναι αυτές κατά τις οποίες
οι γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ή υποφέρουν από ψυχολογικά
προβλήματα, κατάθλιψη ή ασθένειες, καθώς και περιπτώσεις ουσιαστικής
κακοποίησης στην οικογένεια και ενδοοικογενειακή βία. Έρευνα του 2019
καταδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν καταγγείλει ότι οι μεταβολές στην
οικογένεια, όπως το διαζύγιο των γονέων, η γέννηση ενός αδερφού ή ο
θάνατος ενός μέλους της οικογένειας, μπορεί να εκδηλωθούν στα παιδιά
ως υπερκινητικότητα, ενθουσιασμός, θλίψη ή αστάθεια στο σχολείο
(Pirskanen, H., Jokinen, K., Karhinen-Soppi, A., Notko, M., Lämsä, T., Otani,
M., Meil, G., Romero-Balsas, P., Rogero-García, J. 2019). Στη Φινλανδία, η
διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση υποψίας κακοποίησης
ή κακομεταχείρισης ορίζεται πολύ συγκεκριμένα. Μια περίπτωση παιδικής
προστασίας ξεκινά μετά την ενημέρωση των αρχών κοινωνικής πρόνοιας
ενός δήμου. Η πιθανή ανάγκη ενός παιδιού για την άμεση λήψη μέτρων
παιδικής πρόνοιας πρέπει να αξιολογηθεί άμεσα. Σε άλλες περιπτώσεις, ένας
κοινωνικός λειτουργός πρέπει να αξιολογήσει μέσα σε επτά ημέρες εάν η
διερεύνηση της ανάγκης μέτρων παιδικής πρόνοιας είναι αναγκαία.
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Η σχέση με τις υπηρεσίες παιδικής πρόνοιας ξεκινά όταν οι αρχές κοινωνικής
πρόνοιας αναλαμβάνουν επείγοντα μέτρα παιδικής πρόνοιας, ή εάν έχει
παρθεί απόφαση διερεύνησης της ανάγκης μέτρων παιδικής πρόνοιας.
Ένας κοινωνικός λειτουργός αναλαμβάνει το παιδί. Οι τοπικές αρχές είναι
υπεύθυνες να παρέχουν στο παιδί και την οικογένειά του τις κοινωνικές
υπηρεσίες, τις οποίες ο κοινωνικός λειτουργός έκρινε κατάλληλες για την
εκάστοτε περίπτωση, όσον αφορά την υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού
και οι οποίες αναφέρονται στο σχέδιο διαχείρισης κάθε περίπτωσης.
Στην περίπτωση που η υγεία ή η ανάπτυξη του παιδιού τίθενται σε κίνδυνο
από το περιβάλλον ανάπτυξής του ή από το ίδιο το παιδί, πρέπει να
παρθούν άμεσα υποστηρικτικά μέτρα ανοιχτής (κοινοτικής) φροντίδας. Η
θεραπεία, τα άτομα που παρέχουν υποστήριξη, η οικογενειακή εργασία,
οι δραστηριότητες με συνομηλίκους και οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες
είναι κάποια παραδείγματα υποστηρικτικών μέτρων ανοιχτής φροντίδας.
Εάν ένα παιδί βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο ή χρήζει άμεσης απομάκρυνσης
από το σπίτι και φροντίδας, πρέπει να τοποθετηθεί άμεσα σε μέριμνα. Εάν
η υγεία ή η ανάπτυξη του παιδιού τίθενται σε κίνδυνο από το περιβάλλον
ανάπτυξής του ή από το ίδιο το παιδί και τα υποστηρικτικά μέτρα ανοιχτής
φροντίδας κρίνονται ακατάλληλα, μη εφαρμόσιμα ή ανεπαρκή, την υπόθεση
αναλαμβάνουν οι φορείς μέριμνας. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει μόνο εάν οι
υπηρεσίες φροντίδας αξιολογούνται ότι υπηρετούν το βέλτιστο συμφέρον
του παιδιού.
Πριν την απομάκρυνση του παιδιού από το σπίτι, πρέπει να διερευνηθεί εάν
το παιδί θα μπορούσε να ζήσει με άλλα άτομα του οικείου περιβάλλοντός
του ή εάν αυτά θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην υποστήριξη του
παιδιού. Οι υπηρεσίες μέριμνας ισχύουν επ’ αόριστον. Μπορούν, ωστόσο,
να τερματιστούν εάν κριθεί ότι δεν παρίσταται πλέον ανάγκη και εάν ο
τερματισμός αυτός υπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Υπεύθυνος
για την απόφαση τοποθέτησης του παιδιού σε φορείς μέριμνας είναι
ο αντίστοιχος υπάλληλος του δήμου. Εάν οι γονείς ή ένα παιδί, ηλικίας
12
ετών και πάνω, είναι αντίθετοι στην τοποθέτηση του παιδιού στους
προαναφερθέντες φορείς, η απόφαση πρέπει να παρθεί από το δικαστήριο.
Ένα παιδί ή ένας νέος δικαιούται και μετέπειτα παροχή μέριμνας, εάν οι
υπηρεσίες φροντίδας ή η τοποθέτησή του σε αντίστοιχο φορέα μέριμνας ως
υποστηρικτικό μέτρο στο πλαίσιο της ανοιχτής φροντίδας έχουν διαρκέσει
τουλάχιστον έξι μήνες. Το δικαίωμα αυτό συνεχίζει μέχρι το 21ο έτος της
ηλικίας του παιδιού. Δικαίωμα στη μετέπειτα φροντίδα έχουν, επίσης, και οι
νέοι που ήταν πελάτες υπηρεσιών παιδικής πρόνοιας.
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Παράδειγμα 2: Emma και Elias
Το Πρόγραμμα Αρωγής Emma και Elias (2012-2017) συγκέντρωσε έργα
διαφόρων οργανισμών για την προώθηση της υγείας και της κοινωνικής
ευημερίας των παιδιών και των οικογενειών τους. Υπό την αιγίδα του
προγράμματος υλοποιήθηκαν αρκετά διαφορετικά έργα σχετικά με το θέμα.
Οι κυριότεροι στόχοι του Προγράμματος Emma και Elias ήταν η κοινή ευθύνη
των ενηλίκων, η υποστήριξη της γονεϊκότητας, η διασφάλιση και προστασία
των δικαιωμάτων των παιδιών και ο κοινωνικός αντίκτυπος.
Ο στόχος ήταν η αύξηση της κοινής ευθύνης των ενηλίκων να λαμβάνουν
υπόψη το παιδί, τόσο στα επίπεδα συμπεριφοράς, όσο και στα επίπεδα
λειτουργίας. Το πρόγραμμα εστίασε στη διαφοροποίηση της έννοιας της
οικογένειας και έδωσε ιδιαίτερη βάση στην ευθύνη και την ετοιμότητα
των ενηλίκων να παράσχουν την απαραίτητη φροντίδα για την ανάπτυξη
του παιδιού και την παιδική ηλικία. Ο στόχος ήταν, επίσης, η ενδυνάμωση
της γονεϊκότητας και η αύξηση των πόρων, καθώς και η διερεύνηση των
κινδύνων που απειλούν τη γονεϊκότητα. Όσον αφορά τα δικαιώματα και
την ευημερία του παιδιού, το πρόγραμμα εστίασε τόσο στο δικαίωμα των
παιδιών να παραμένουν παιδιά, όσο και στα κοινωνικά δίκτυα του παιδιού.
Ο στόχος ήταν η αύξηση της συμμετοχής των παιδιών και το δικαίωμα σε
μια ασφαλή παιδική ηλικία, καθώς και η προστασία από τη βία και το φόβο.
Παράλληλα, το πρόγραμμα στόχευε να βελτιώσει την παιδική ηλικία στην
κοινωνία και να υπογραμμίσει ότι όλοι μπορούν να συμμετάσχουν στην
προώθηση της ευημερίας των παιδιών. Επιπλέον, η αλλαγή των στάσεων
(αδιαφορία, παραμέληση και βία) που συντηρούν πρακτικές οι οποίες
περιορίζουν την ευημερία των παιδιών τέθηκαν υπό συζήτηση.
Παράδειγμα 3: Το έργο LASTA
Η τροποποίηση του νόμου για την οργάνωση της έρευνας για τα σεξουαλικά
αδικήματα εναντίον παιδιών τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014
(793/2013). Η αλλαγή στο νόμο σημαίνει ότι οι υποψίες παιδικής κακοποίησης
διερευνώνται και χρηματοδοτούνται με τον ίδιο τρόπο διεξαγωγής
έρευνας στην περίπτωση υποψίας σεξουαλικού αδικήματος εναντίον
παιδιών. Η οικονομική ευθύνη μεταφέρθηκε από τους δήμους στο κράτος.
Αξιοσημείωτος είναι και ο Νόμος για τις Τροποποιήσεις του Νόμου περί
Σεξουαλικών Αδικημάτων κατά των Παιδιών 793/2013 (Finlex).
Το έργο LASTA ήταν μία διαδικασία ανάπτυξης υπό την ηγεσία του κράτους
και της περιφέρειας, που εφαρμόσθηκε με τη δια-διοικητική συνεργασία. Το
συντονισμό είχε αναλάβει το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Πρόνοιας (THL),
με την υποστήριξη του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας (STM),
του Υπουργείου Δικαιοσύνης (OM) και του Υπουργείου Εσωτερικών (SM).
Ο στόχος ήταν η δημιουργία ενός εθνικού μοντέλου συνεργασίας για την
αστυνομία, τη δίωξη, την παιδική προστασία και τις υπηρεσίες σωματικής και
ψυχιατρικής φροντίδας σε καταστάσεις κατά τις οποίες το παιδί ενδέχεται
να είναι θύμα βίας ή σεξουαλικής κακοποίησης. Ο κορμός του μοντέλου
λειτουργίας του έργου LASTA είναι φιλικός προς το παιδί και βασίζεται στο
συνεργατικό συντονισμό των διαδικασιών των αρχών. Η κρατικοποίηση
της προσέγγισης LASTA αποσκοπεί, επίσης, στην εξάλειψη των ανισοτήτων
στην πρόσβαση και ποιότητα της έρευνας και της νομικής προστασίας των
παιδιών, ανεξαρτήτως από τον τόπο κατοικίας τους.
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Κατά την ανάπτυξη του λειτουργικού μοντέλου LASTA, μία πιθανή λύση
ήταν η δημιουργία του φινλανδικού μοντέλου διερεύνησης, προστασίας και
αρωγής παιδιών που ενδέχεται να είναι θύματα σεξουαλικής κακοποίησης
ή παρενόχλησης. Το LASTA συνδέεται με τη διεθνή, φιλική προς το παιδί,
νομοθεσία (Σύμβαση του Λανζαρότε και Κατευθυντήριες Γραμμές του
Συµβουλίου της Ευρώπης για µια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη) και τις
Αρχές του Κέντρου Προάσπισης του Παιδιού.
Κατά το στάδιο σχεδιασμού του έργου LASTA, χαρτογραφήθηκαν οι
υπάρχουσες εθνικές πρακτικές συνεργασίας. Στις περισσότερες καταγγελίες
επιθέσεων και σεξουαλικών αδικημάτων, μία άμεση προσέγγιση, που παρέχει
μία άμεσα συνεργατική δομή για τη διερεύνηση του εγκλήματος, την
προστασία και την αρωγή του παιδιού, είναι ζωτικής σημασίας. Ο πυρήνας
του LASTA είναι μία συντονιστική δραστηριότητα που ωφελεί τις ενέργειες
των αρχών, δίνοντας προτεραιότητα στο βίωμα και την υποστήριξη του
παιδιού. Ο σκοπός του συντονισμού είναι η διασφάλιση ότι το παιδί ή ο
νέος θα λάβει βοήθεια στην κατανόηση των περίπλοκων, και πολλές φορές
τρομακτικών, γεγονότων, καθώς και ότι ο/η κηδεμόνας του θα λάβει βοήθεια
στην υποστήριξη του παιδιού ή του νέου με τρόπους που δε θέτουν σε κίνδυνο
τις προκαταρκτικές και νομικές διαδικασίες. Ο στόχος είναι η προστασία
του παιδιού από τις αρνητικές εμπειρίες των διαδικασιών των αρχών που
σχετίζονται με την υπόθεσή του.
Το μοντέλο περιλαμβάνει δύο βήματα. Αρχικά, συλλέγονται ουσιώδεις
πληροφορίες για την υποστήριξη της προκαταρκτικής έρευνας και της έρευνας
για την προστασία του παιδιού. Στο δεύτερο στάδιο, οι αρχές συνεργάζονται
για να αξιολογήσουν την κατάσταση του παιδιού. Η ουσία του μοντέλου
LASTA δεν είναι μόνο η ανταλλαγή πληροφοριών και η διεπιστημονική
συνεργασία, αλλά και ο συντονισμός των διαδικασιών και η διαβούλευση
των αρχών. Συμπληρώνεται ένας πίνακας στατιστικών excel για τη μέτρηση
καθυστερήσεων σε διαφορετικές λειτουργίες της κυβέρνησης.
Το έργο LASTA ήταν μέρος του πρότυπου σχεδίου «Πρόγραμμα για την
Εξέλιξη του Παιδιού και της Οικογένειας» της κυβέρνησης της Φινλανδίας.
Το πιλοτικό μοντέλο LASTA έχει ενσωματωθεί σε ένα ειδικώς δικτυωμένο
και ενσωματωμένο μοντέλο υπηρεσιών. Οι διεπιστημονικές ομάδες
εργασίας κρίνονται απαραίτητες σε ολόκληρη τη χώρα και είναι μέρος των
δραστηριοτήτων των μελλοντικών επαρχιών. Το μοντέλο συμπληρώνει τις
Ψυχιατρικές Μονάδες για Παιδιά και Νέους, όπου τα παιδιά και οι οικογένειες
δίνουν συνεντεύξεις και υπόκεινται σε έρευνα. Απαραίτητη είναι, επίσης, η
εξειδίκευσή τους για τη λειτουργία των ομάδων του μοντέλου LASTA, ενώ
οι υπάλληλοι του μοντέλου αυτού θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως
σύνδεσμος μεταξύ των μονάδων σωματικής αποκατάστασης, των νομικών
υπηρεσιών και των ψυχιατρικών μονάδων. Ταυτόχρονα, θα διασφαλίσουν
ότι η παιδική και σεξουαλική κακοποίηση θα αντιμετωπίζονται με την ευρεία
συνεργασία των αρχών.

Παράδειγμα 4: Ενθάρρυνέ με να είμαι δυνατός/-ή
(Encourage me to be strong)
Ο στόχος αυτού του προγράμματος ήταν η πρόληψη και η μείωση της
κακοποίησης και κακομεταχείρισης των παιδιών και η διατύπωση των
ακόλουθων ερωτήσεων προς τους γονείς:
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«Τι θα βλέπαμε εάν σταματούσαμε για λίγο για να κοιτάξουμε τους
εαυτούς μας με τα μάτια των παιδιών μας; Εάν ακούγαμε καθησυχαστικά
και ενθαρρυντικά λόγια, θα βλέπαμε τα μάτια να χαμογελάνε; Θα
νιώθαμε ασφάλεια και αγάπη;». Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη
συνεργασία οργανώσεων-μελών, εταίρων και των βασικών υπηρεσιών
των δήμων. Ως αποτέλεσμα, η ευαισθητοποίηση των παιδιών και των
γονέων για τα δικαιώματα των παιδιών αυξήθηκε, η θετική εκπαιδευτική
κουλτούρα ενδυναμώθηκε, ενώ παράλληλα οι γονείς έλαβαν υποστήριξη
και καθοδήγηση για τη χρήση θετικών εκπαιδευτικών εργαλείων. Κατά
τη διάρκεια του έργου, ενεργοποιήθηκε μια δημόσια συζήτηση για τις
επιδράσεις της βίας στην ανάπτυξη των παιδιών και το δικαίωμα κάθε
παιδιού σε μια μη βίαιη παιδική ηλικία. Η ενδυνάμωση των συνθηκών
ασφαλούς ανάπτυξης των παιδιών και των νέων συμβάλλει αποτελεσματικά
στην πρόληψη του αποκλεισμού και των εκτεταμένων συνεπειών της βίας.
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη στενή συνεργασία των ξενώνων και
κέντρων φιλοξενίας μητέρων και παιδιών Lahti, Oulu και Turku. Συστάθηκε
ένα δίκτυο επαγγελματιών που εργάζονται σε υπηρεσίες για παιδιά και
οικογένειες από τις οργανώσεις-μέλη. Τα δίκτυα ανέπτυξαν εργαλεία
για την αναγνώριση, καταπολέμηση και πρόληψη της κακοποίησης και
κακομεταχείρισης. Η θετική επίδραση είναι πανεθνική και εστιάζει κυρίως
σε οικογένειες με νέα παιδιά, σε παιδιά με ειδικές ανάγκες και σε οικογένειες
μεταναστών. Το πρόγραμμα παρείχε πληροφορίες για τις μορφές και τις
επιδράσεις της κακοποίησης, ενθαρρύνοντας την αλληλεπίδραση, και
τα δικαιώματα του παιδιού σε ένα ασφαλές περιβάλλον ανάπτυξης. Το
έργο είναι μέρος του χρηματοδοτικού προγράμματος Emma και Elias που
συντονίζεται από τη STEA και τη Φινλανδική Ομοσπονδία για την Παιδική
Πρόνοια. Το έργο υλοποιήθηκε τα έτη 2013-2016 και στο πλαίσιο του
προγράμματος αναπτύχθηκε ένα διαδικτυακό βιβλίο που απευθύνεται σε
επαγγελματίες, αλλά και γονείς.

Παράδειγμα 5: Voikukkia (Πικραλίδες)
Ακόμη και μετά την ανάληψη της υπόθεσης, η γονεϊκότητα μπορεί να
αναπτυχθεί. Το έργο Voikukkia χρηματοδοτείται από τη STEA (πρώην RAY)
και υλοποιείται και διαχειρίζεται από την Οργάνωση Εκπαιδευτικής και
Οικογενειακής Συμβουλευτικής – Kasper (Educational and Family Advice
Association). Το όραμα της μεθόδου Voikukkia είναι η υποστήριξη της
γονεϊκότητας των γονέων, των οποίων τα παιδιά απομακρύνονται από το
σπίτι. Όλα τα μέτρα στοχεύουν στην υποστήριξη και την ανάπτυξη της
γονεϊκότητας: κανείς δεν πρέπει να μείνει μόνος. Η μέθοδος ενισχύει την
ευημερία και τις γονεϊκές δεξιότητες των γονέων των απομακρυσμένων
παιδιών, μέσα από ομάδες υποστήριξης ομοτίμων (peer support groups) που
επιβλέπονται από επαγγελματίες. Ο τελικός στόχος του προγράμματος είναι
η παροχή της απαραίτητης βοήθειας στους γονείς των απομακρυσμένων
από το σπίτι παιδιών: οι γονείς που λαμβάνουν υποστήριξη ωφελούν τα
παιδιά και την οικογένεια, καθώς και την κοινωνία. Το όραμα του Kasper είναι
η επέκταση και η συνέχεια του δικτύου συμβούλων των ομάδων υποστήριξης
συνομηλίκων Voikukkia, η διάχυση και η παγίωση των δραστηριοτήτων των
ομάδων συνομηλίκων σε εθνικό επίπεδο και η ενδυνάμωση των γονέων
και η αύξηση της συμμετοχής τους. Το έργο προωθεί την υποστήριξη
της γονεϊκότητας των γονέων, των οποίων τα παιδιά βρίσκονται υπό την
επιμέλεια των ομάδων υποστήριξης συνομηλίκων.
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Συμπεράσματα
Χρειάζονται νέα μέτρα σχετικά με τις υπηρεσίες παιδικής προστασίας. Το
Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας της Φινλανδίας ανακοίνωσε
στις 17 Απριλίου 2019 ότι θα δημιουργηθούν πέντε κέντρα για τις ανάγκες
των παιδιών και των νέων. Τα παιδιά και οι νέοι με ειδικές ανάγκες είναι συχνά
επωφελούμενοι πολλών υπηρεσιών, όπως υπηρεσιών παιδικής πρόνοιας και
ειδικής ιατρικής φροντίδας. Συχνά, χρειάζονται, επίσης, ειδική υποστήριξη
στο σχολείο και στη μετέπειτα εκπαίδευσή τους. Διάφορες αρχές θα έπρεπε
να συνεργάζονται ενεργά για να καλύψουν τις ανάγκες αυτών των παιδιών
και νέων, και να οργανώσουν τις υπηρεσίες τους σε μία βιώσιμη βάση.
Το Υπουργείο σχεδιάζει την ίδρυση πέντε κέντρων εμπειρογνωσίας και
υποστήριξης γι’ αυτό το σκοπό. Τα κέντρα θα παρέχουν και θα διασφαλίζουν
τις πιο απαιτητικές υπηρεσίες για παιδιά, νέους και οικογένειες. Κάθε κέντρο
θα είναι επίσης υπεύθυνο για την έρευνα και την ανάπτυξη στο πεδίο που
εστιάζει, καθώς και για το συντονισμό των υπηρεσιών μέσα στο συνεργατικό
του πεδίο. Το πρόγραμμα που απευθύνεται σε υπηρεσίες για παιδιά και
οικογένειες δημιούργησε το μοντέλο για τα κέντρα εμπειρογνωσίας και
υποστήριξης.
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3 ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΛΛΑΔΑ
Όπως αναφέρεται στην έκθεση Ιανουάριος-Μάρτιος 2019 της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο συνολικός αριθμός των παιδιών ηλικίας
0-9 ετών το 2011 ήταν 1.049.839· τα 537,220 ήταν αγόρια και τα 512.619
ήταν κορίτσια. Κατά τη διάρκεια του 2018, 4.092 άτομα απευθύνθηκαν στο
Χαμόγελο του Παιδιού, ενώ η Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης 116111 έλαβε
7.296 κλήσεις για συμβουλευτική σε θέματα που αφορούσαν ανηλίκους.
Από το συνολικό αριθμό, το 9,36% των υποθέσεων αφορούσε σχέσεις
με συνομήλικους, το 2,13% των περιπτώσεων αφορούσε σεξουαλική
κακοποίηση ανηλίκων, το 2,44% σωματική και ψυχολογική κακοποίηση
ανηλίκων και το 10,92% ήταν περιπτώσεις εκφοβισμού (Το Χαμόγελο του
Παιδιού, 2018a). Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, η Εθνική Γραμμή για
Παιδιά SOS 1056 κατέγραψε 729 καταγγελίες σοβαρών επεισοδίων παιδικής
κακοποίησης· το 98% των καταγγελιών ήταν ανώνυμες. Οι καταγγελίες
αφορούσαν 1.358 παιδιά, από τα οποία το 50,4% ήταν αγόρια και το 44%
ήταν κορίτσια, ενώ το φύλο του 5,6% ήταν άγνωστο.
Από τον συνολικό αριθμό, το 34,5% των παιδιών ήταν ηλικίας 7-12 ετών, 259
ήταν αγόρια, 206 ήταν κορίτσια και το φύλο τριών ήταν άγνωστο. Όσον
αφορά τη μορφή κακοποίησης, το 54,3% ήταν υποθέσεις παραμέλησης
ή εγκατάλειψης, το 41,7% ήταν υποθέσεις σωματικής κακοποίησης, το
2,2% ήταν υποθέσεις ψυχολογικής/συναισθηματικής κακοποίησης, το
0,3% αφορούσε σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, το 1,2% εξώθηση σε
επαιτεία, το 0,1% εξώθηση σε πορνεία και το υπόλοιπο 0,2% ήταν υποθέσεις
διαφορετικών μορφών οικονομικής εκμετάλλευσης. Αξίζει να σημειωθεί
ότι όλοι οι δράστες ήταν μέλη της οικογένειας, εκτός από το 4,2% των
υποθέσεων στις οποίες ο δράστης ήταν κάποιο άλλο πρόσωπο. Η Εθνική
Γραμμή για Παιδιά έλαβε 271.996 κλήσεις κατά τη διάρκεια του 2018 (Το
Χαμόγελο του Παιδιού, 2018c).
Κατά τα έτη 2014-2015 διενεργήθηκε αναδρομική έρευνα από την Εταιρία
κατά της Κακοποίησης του Παιδιού – Ελίζα, που πραγματοποιήθηκε στο
Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», με τη μελέτη 161 φακέλων παιδιών
με επιβαρυμένο κοινωνικό ιστορικό ή/και σοβαρό τραυματισμό, από το
σύνολο των 35.273 παιδιών που νοσηλεύθηκαν κατά το προαναφερθέν
χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι η
μέση ηλικία των παιδιών με πιθανή σωματική κακοποίηση ήταν τα 7,7 έτη,
ενώ τα βρέφη φάνηκαν να βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο σωματικής
κακοποίησης και 1 στις 3 περιπτώσεις εγκαυμάτων θα μπορούσε να είχε
προληφθεί με την καλύτερη εκπαίδευση των γονέων/φροντιστών.
Με τις διατάξεις του νόμου 3500/2006 για την αντιμετώπιση της
ενδοοικογενειακής βίας, η αστυνομία μπορεί να ξεκινήσει την αυτεπάγγελτη
δίωξη σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. Τα αδικήματα που αφορούν τη
βία στον προαναφερθέντα νόμο είναι αυτεπαγγέλτως διωκόμενα, εκτός από
το βιασμό και την κατάχρηση σε ασέλγεια, που είναι κατ’ έγκληση διωκόμενα
και, συνεπώς, η καταγγελία του περιστατικού πρέπει να γίνει από το ίδιο το
θύμα. Το Άρθρο 360 του Ποινικού Κώδικα για την παραμέληση ανηλίκων
ποινικοποιεί την παραμέληση ανηλίκων –κάτω των 18 ετών– που διαπράττουν
εγκληματικές ενέργειες ή επιδίδονται σε πορνεία.
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Το Μάρτιο του 2019, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε την
ίδρυση Τμήματος Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, υπό τη Διεύθυνση
Γενικής Αστυνόμευσης. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.),
το οποίο είναι αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, διαθέτει
την Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 1107, που παρέχει ψυχολογική
υποστήριξη και πληροφόρηση στους πολίτες, κινητοποιεί τους μηχανισμούς
επιτόπιας επείγουσας κοινωνικής παρέμβασης του Ε.Κ.Κ.Α., συνεργάζεται
με τις αρμόδιες εισαγγελικές και άλλες υπηρεσίες, καθώς και με δημόσιους
και ιδιωτικούς φορείς παιδικής προστασίας για την άμεση εξυπηρέτηση
επειγόντων αιτημάτων κοινωνικής φροντίδας. Το Ινστιτούτο Υγείας του
Παιδιού, το οποίο είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, διαθέτει
υπηρεσίες για την πρόληψη και τη δημόσια υγεία, την έρευνα, καθώς και
εκπαιδευτικές δράσεις.
Ο οργανισμός το Χαμόγελο του Παιδιού διαθέτει μία Ευρωπαϊκή Γραμμή
Υποστήριξης (116111), η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο, 365 μέρες το
χρόνο. Η Γραμμή παρέχει δωρεάν συμβουλευτική σε παιδιά και ενήλικες.
Ο οργανισμός έχει, επίσης, την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056,
για την καταγραφή ανώνυμων και επώνυμων καταγγελιών για παιδιά
θύματα κακοποίησης και μπορεί να προχωρήσει σε άμεση παρέμβαση σε
περιπτώσεις παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο. Επιπρόσθετα, ο οργανισμός
ενεργοποιεί της διαδικασίες φροντίδας για παιδιά που έχουν κακοποιηθεί
και βρίσκονται στο νοσοκομείο, διαχειρίζεται αιτήματα φιλοξενίας
κακοποιημένων παιδιών στα 14 Σπίτια του Οργανισμού, ενώ παρέχει
καθοδήγηση και κινητοποιεί τους εθελοντές δότες αίματος και αιμοπεταλίων.
Η προαναφερθείσα ΜΚΟ Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού –
Ελίζα διαθέτει υπηρεσίες για την προστασία των παιδιών που έχουν βιώσει
ή βρίσκονται σε κίνδυνο κακοποίησης και παραμέλησης, εστιάζοντας σε
παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ο οργανισμός υλοποιεί διάφορα έργα για την
εκπαίδευση επαγγελματιών για την αναγνώριση παιδιών που έχουν βιώσει
ή βρίσκονται σε κίνδυνο κακοποίησης, για την υποστήριξη οικογενειών
που βρίσκονται σε ανάγκη, την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης
παιδιών ηλικίας 5-9 ετών και την παροχή υποστήριξης και συμβουλευτικής
σε οικογένειες. Με την πρωτοβουλία του οργανισμού, ιδρύθηκε η Μονάδα
Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών – Σόφη Βαρβιτσιώτη, της Β’
Παιδιατρικής Κλινικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» στην Αθήνα,
στοχεύοντας την αναγνώριση των βρεφών και παιδιών σε κίνδυνο για όλες
τις μορφές κακοποίησης/παραμέλησης.
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Ο προαναφερθείς νόμος προστατεύει, επίσης, τα παιδιά που είναι μάρτυρες
βίαιων περιστατικών μέσα στην οικογένεια και προβλέπει ότι οι εκπαιδευτικοί
οφείλουν να αναφέρουν πιθανό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας
στο διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος πρέπει να το αναφέρει
στον εισαγγελέα. Σύμφωνα με τους Bibou-Nakou και Markos (2017), οι
περισσότεροι δάσκαλοι πιστεύουν ότι πρέπει να ειδοποιούν πάντα τις αρχές
σε περίπτωση που υποπτευθούν παιδική κακοποίηση και κακομεταχείριση.
Οι δάσκαλοι που υποστήριξαν την προαναφερθείσα πεποίθηση έδειξαν
να επιλέγουν καταλληλότερους τρόπους για την προστασία και την
ασφάλεια των μαθητών τους και να δείχνουν ένα μεγαλύτερο επίπεδο
ευαισθητοποίησης ως προς την ευθύνη καταγγελίας, σε σχέση με όσους
δήλωσαν ότι δεν ήταν προετοιμασμένοι ή βέβαιοι για τον τρόπο αντίδρασης.
Σύμφωνα με το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 449 (2016), το 7% του ελληνικού
πληθυσμού πιστεύει ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι ιδιωτικό ζήτημα και θα
έπρεπε να διαχειρίζεται εντός της οικογένειας, το 21% τείνει να συμφωνεί με
αυτήν την άποψη, το 27% τείνει να διαφωνεί και το 44% διαφωνεί απόλυτα,
ενώ το 1% δεν γνωρίζει.
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Ελλάδα: Καλές Πρακτικές
Παράδειγμα 1: Νόμος για την κακοποίηση και την κακομεταχείριση μέσα
στην οικογένεια
Μέχρι το 2006, οι βίαιες πράξεις που λάμβαναν χώρα μέσα στην οικογένεια
ποινικοποιούνταν από τον γενικό Ελληνικό Ποινικό Κώδικα ως κοινές βίαιες
πράξεις και η δίωξη μπορούσε να κινηθεί μόνο μετά την καταγγελία του
θύματος. Ο Νόμος 3500/2006 για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής
βίας, προστατεύει τα παιδιά από τη βία μέσα στην οικογένεια, καθώς και από
την έκθεση σε βίαιες πράξεις μέσα στην οικογένεια. Όλα τα αδικήματα, εκτός
από αυτά που αφορούν τη σεξουαλική κακοποίηση, είναι αυτεπάγγελτα
διωκόμενα, επιτρέποντας στην αστυνομία να παρεμβαίνει σε τέτοιες
περιπτώσεις, χωρίς την καταγγελία του θύματος. Επιπρόσθετα, επιτρέπει στην
κοινότητα να καταγγέλλει ανώνυμα τέτοια περιστατικά και προβλέπει την
υποχρέωση των εκπαιδευτικών να ενημερώνουν το διευθυντή του σχολείου
σε περίπτωση που έχουν ενδείξεις ενδοοικογενειακής βίας, ο οποίος οφείλει να
τις καταγγείλει. Κατά τη διάρκεια του 2018, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS
1056 (Το Χαμόγελο του Παιδιού, 2018b) κατέγραψε 729 καταγγελίες σοβαρών
περιστατικών παιδικής κακοποίησης, εκ των οποίων το 98% ήταν ανώνυμες.
Παράδειγμα 2: Ενημέρωση, καθοδήγηση και παρέμβαση – Συνήγορος
του Παιδιού
Τα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί ή βρίσκονται σε κίνδυνο κακοποίησης και
κακομεταχείρισης χρειάζονται υποστήριξη, ενώ οι αντίστοιχες υποθέσεις πρέπει
να διερευνώνται. Από το 2003, ο Συνήγορος του Παιδιού παρέχει καθοδήγηση
σε παιδιά, των οποίων τα δικαιώματα παραβιάζονται και κάνει παρεμβάσεις
για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων, μετά από τη γραπτή αναφορά
του παιδιού. Ο Συνήγορος παρέχει, επίσης, πληροφορίες, συνεργάζεται με
άλλους σχετικούς οργανισμούς και ΜΚΟ, μπορεί να διερευνήσει μία σοβαρή
παραβίαση με τη δική του πρωτοβουλία και μπορεί να επισκέπτεται σχολεία,
νοσοκομεία, ξενώνες, καταστήματα κράτησης νέων κλπ. για την εξακρίβωση
της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών. Κατά τη διάρκεια του 2017, ο
Συνήγορος του Παιδιού διενήργησε 71 συναντήσεις με μαθητές σε σχολεία,
ινστιτούτα, ξενώνες και άλλα κέντρα φιλοξενίας στην Ελλάδα. Μέλη του
οργανισμού επισκέφθηκαν κέντρα μεταναστών/προσφύγων στη Βόρεια
Ελλάδα και ξενώνες ασυνόδευτων ανηλίκων, ενώ έχει υλοποιήσει ενημερωτικές
δραστηριότητες για τα δικαιώματα των παιδιών στη Σαντορίνη, και άλλες
δραστηριότητες.
Παράδειγμα 3: Επιτόπια Παρέμβαση για Παιδιά που βρίσκονται σε άμεσο
κίνδυνο – Το Χαμόγελο του Παιδιού
Τα παιδιά που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο κακοποίησης και είναι
θύματα οποιασδήποτε μορφής βίας έχουν συγκεκριμένες ανάγκες και
η παρέμβαση των ειδικών είναι αναγκαία. Το Χαμόγελο του Παιδιού
περιλαμβάνει τις Υπηρεσίες Επιτόπιας Παρέμβασης, που απευθύνονται σε
παιδιά που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο κακοποίησης ή κακομεταχείρισης.
Ο πρωταρχικός στόχος είναι η μεταφορά του παιδιού σε ένα ασφαλές
περιβάλλον, συνοδευόμενο από κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο, με τα
οχήματα των υπηρεσιών Επιτόπιας Παρέμβασης του οργανισμού και με τη
συνεργασία με άλλους φορείς, ώστε να βρεθεί η καταλληλότερη λύση.

16

Οι περιπτώσεις των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο αναγνωρίζονται
μέσα από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056. Οι κλήσεις στη γραμμή
μπορούν να γίνουν από το γενικό κοινό, από οργανισμούς, από υπηρεσίες και
από τα ίδια τα παιδιά.
Κατά τη διάρκεια του 2018, ο οργανισμός χειρίστηκε 153 περιστατικά επιτόπιας
παρέμβασης, με 219 παιδιά. Από αυτά, 159 παιδιά (72,5%) είχαν ανάγκη την
άμεση απομάκρυνση από την οικογένεια, 22 (10%) είχαν ανάγκη υποστηρικτικές
υπηρεσίες και 38 (17,5%) χρειάζονταν άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες. Ακόμα,
το 2,7% φιλοξενήθηκε στους ξενώνες του οργανισμού. Από τον συνολικό
αριθμό, το 42% ήταν παιδιά 0-6 ετών, το 31,5% ήταν ηλικίας 7-12 ετών και
το 26% ήταν ηλικίας 13-18 ετών. Οι περισσότερες υποθέσεις (31,5%) ήταν
υποθέσεις με απροσδιόριστες αιτίες, το 28,4% ήταν περιπτώσεις παραμέλησης
ή εγκατάλειψης, το 12,9% ήταν περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων, το 8,8%
αφορούσαν σωματική κακοποίηση, το 7,4% ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι, το 6%
χρειαζόταν ψυχολογική υποστήριξη, το 2,7% των παιδιών είναι εξαναγκαστεί σε
επαιτεία και το 2,3% ήταν περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης.

Παράδειγμα 4: Εκπαίδευση Επαγγελματιών της πρώτης γραμμής για την
αναγνώριση της παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης σε Εθνικό
Επίπεδο – Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού – Ελίζα
Οι επαγγελματίες πρώτης γραμμής χρειάζονται εκπαίδευση, ώστε να
αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση και δεξιότητες για την αναγνώριση της
παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης. Η Εταιρία κατά της Κακοποίησης
του Παιδιού – Ελίζα δημιούργησε μια συνεργασία με τη Β’ Παιδιατρική
Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με στόχο
τη διαχείριση περιστατικών παιδιών που φέρουν ενδείξεις σωματικής
κακοποίησης. Ο οργανισμός ανέπτυξε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης για τη
σωματική κακοποίηση παιδιών που απευθυνόταν σε μία ομάδα ιατρών από
όλες τις πανεπιστημιακές παιδιατρικές κλινικές της χώρας. Κατά τη διάρκεια
του προγράμματος, αναπτύχθηκε επίσης ένα πρωτόκολλο αναγνώρισης και
διαχείρισης παιδιών με ενδείξεις σωματικής κακοποίησης. Το πρωτόκολλο
αποτελεί μία τυποποιημένη διαδικασία που μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλα
τα νοσοκομεία για την αξιολόγηση της πιθανής σωματικής κακοποίησης και
μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της εγρήγορσης των επαγγελματιών υγείας
και την έγκαιρη αναγνώριση παιδιών που έχουν βιώσει σωματική κακοποίηση.
Παράλληλα, συμβάλλει στον καταλληλότερο εργαστηριακό έλεγχο, στη
διαχείριση του υπόπτου και στην άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού
προστασίας του παιδιού, καθώς και στην ενδυνάμωση των επαγγελματιών
υγείας για την αναγνώριση της κακοποίησης πριν προκληθεί στο παιδί μη
αναστρέψιμη σωματική και ψυχική βλάβη. Συμβάλλει, επίσης, στην υποστήριξη
και διατήρηση της δομής της οικογένειας. Έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ
εξάωρες εκπαιδεύσεις και έχουν συνολικά εκπαιδευτεί 1.220 επαγγελματίες,
κυρίως γιατροί. Το προαναφερθέν πρωτόκολλο έχει υιοθετηθεί από πέντε
ελληνικά νοσοκομεία, ενώ ο στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί από όλα τα
νοσοκομεία της χώρας.
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4 ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΙΤΑΛΙΑ
Ο Νόμος 451/1997 καθιέρωσε το Εθνικό Κέντρο Καταγραφής και Ανάλυσης
για την Παιδική Ηλικία και την Εφηβεία (CNDA). Αργότερα, ο Νόμος 269/1998
καθιέρωσε ένα Παρατηρητήριο για την καταπολέμηση της παιδοφιλίας. Ο
Νόμος αυτός τροποποιήθηκε από το Νόμο 38/2006. Σε σύνδεση με αυτούς
τους νόμους, υπάρχουν τέσσερα Εθνικά Σχέδια Δράσης που σχεδιάστηκαν
από το Εθνικό Παρατηρητήριο Παιδιών και Εφήβων. Το Σχέδιο Δράσης
του 1997-1998 παρείχε την έγκριση των νόμων που καθιέρωσαν ένα
σύστημα εθνικών και περιφερειακών Παρατηρητηρίων. Το Σχέδιο του 20002001 ανέφερε ρητά ότι «η Κυβέρνηση σκοπεύει να δεσμευτεί κατά της
κακομεταχείρισης και κακοποίησης ανηλίκων: με την ανεύρεση δεδομένων
σχετικά με το φαινόμενο και με τη χαρτογράφηση των διαθέσιμων υπηρεσιών
και των πόρων στον τομέα». Με το Σχέδιο του 2002-2004, η κυβέρνηση
προχώρησε σε διάφορες δεσμεύσεις για την ενδυνάμωση της γνώσης για τα
φαινόμενα της κακοποίησης.
Το 2012, με το Νόμο 172 της 1ης Οκτωβρίου 2012, άρθρο 10 παράγραφος
2, η Ιταλία επικύρωσε τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την
προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση.
Παρότι υπάρχει ένα καλό ρυθμιστικό σύστημα και έχουν ελεγχθεί καλές
πρακτικές για την προστασία και την αρωγή κακοποιημένων ανηλίκων,
φαίνεται να υπάρχει έλλειψη ενός ενσωματωμένου συστήματος που να
εγγυάται την ύπαρξη επαρκών εργαλείων για την ξεκάθαρη εφαρμογή αυτών
των νόμων. Αυτό συνοδεύεται από ένα πρόβλημα μιας φτωχής «κουλτούρας»
βίας, το οποίο είναι εμφανές τόσο στη δυσκολία απόκτησης γνώσεων και
εργαλείων παρακολούθησης του φαινομένου, όσο και στην αξιολόγηση
συγκεκριμένων πολιτικών που εφαρμόζονται.
Με 60.483.973 κατοίκους, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, η Ιταλία έχει τον τέταρτο
μεγαλύτερο πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον 23ο μεγαλύτερο στον
κόσμο. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες της ISTAT, την 1η Ιανουαρίου
2018 τα παιδιά έως 11 ετών ήταν σχεδόν 100.000 λιγότερα από ό,τι το 2017
και αντιπροσώπευαν το 13,5% του συνολικού πληθυσμού. Από δημογραφική
πλευρά, η Ιταλία είναι μία από τις χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό
γεννήσεων σε όλο τον κόσμο. Το 2017 ο μέσος όρος γεννήσεων ανά γυναίκα
ήταν κατ’ εκτίμηση 1,34, μειωμένος σε σχέση με το 1,46 που εκτιμάτο το
2010, το οποίο αντιπροσώπευε τον υψηλότερο δείκτη της χώρας μετά το
1984. Σύμφωνα με τη μοναδική επιστημονικά, αξιόπιστη δημοσίευση για την
περιγραφή του φαινομένου της παιδική κακοποίησης που διενεργήθει στην
Ιταλία (Εθνική Έρευνα για την παιδική κακοποίηση στην Ιταλία που εκπονήθηκε
από την Εθνική Αρχή για Παιδιά και Νέους, σε συνεργασία με τις οργανώσεις
CISMAI και Terre des Hommes το 2014), 4 στα 1.000 παιδιά έχουν τεθεί υπό την
προστασία των Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η γεωγραφική κατανομή των παιδιών
στα οποία παρέχεται βοήθεια δεν είναι ενιαία σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς
μειώνεται στις κεντρικές περιοχές (44,5 ανήλικοί ανά 1.000 σε σύγκριση με
τους 63,1 στο Βορρά) και στο Νότο (30,5 ανά 1.000 ανήλικους κατοίκους).

18

Η κατάσταση δεν αλλάζει όσον αφορά τα παιδιά που βρίσκονται υπό
προστασία λόγω κακομεταχείρισης: ο αριθμός των παιδιών στα οποία
παρασχέθηκε βοήθεια για αυτό το λόγο, έφτασε τα 91.272 (9,5 στα 1.000),
με κάποιες αξιοσημείωτες γεωγραφικές διαφορές: 9,8‰ στο Βορρά, 11,6‰
στο Κέντρο, και 8,4‰ στο Νότο. Επίσης, η κακοποίηση είναι πιο συχνή στις
μητροπολιτικές περιοχές. Έχοντας υπόψη τον συνολικό πληθυσμό των
παιδιών, δεν παρατηρείται κάποια αξιοσημείωτη αλλαγή ανάμεσα στα αγόρια
και τα κορίτσια που τίθενται υπό την προστασία ή την επιμέλεια του κράτους
λόγω κακοποίησης (9,5 παιδιά στα 1.000 και στις δύο περιπτώσεις). Ωστόσο,
αυτό αλλάζει σημαντικά για τις υποθέσεις κακοποιημένων παιδιών που
τίθενται υπό προστασία σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των υποθέσεων
που αναλαμβάνουν οι Κοινωνικές Υπηρεσίες: σύμφωνα με τις επίσημες
καταγραφές, 212,6 στα 1.000 παιδιά είναι κορίτσια και 193,5 είναι αγόρια,
ενώ το φύλο για τον υπόλοιπο αριθμό των παιδιών είναι άγνωστο. Σημαντικά
δεδομένα υποδεικνύουν ότι ο αριθμός των αλλοδαπών παιδιών που τίθενται
υπό φροντίδα για λόγους κακοποίησης είναι διπλάσιος, σε σχέση με τον
αριθμό των ημεδαπών παιδιών: από τα 1.000 αλλοδαπά παιδιά που κατοικούν
στην Ιταλία, 20 έχουν τοποθετηθεί υπό την προστασία ή την επιμέλεια των
Κοινωνικών Υπηρεσιών για λόγους κακοποίησης, ενώ στα ημεδαπά παιδιά ο
αριθμός πέφτει στο 8,3.
Όσον αφορά τις μορφές κακοποίησης, σχετική έρευνα υπογραμμίζει ότι
πάνω από το 50% των κακοποιημένων παιδιών υποφέρουν από έντονη
παραμέληση, συμπεριλαμβανομένων και ακατάλληλων πρακτικών
παιδικής φροντίδας (όπως Σύνδρομο Munchausen δι’ αντιπροσώπου,
χημική κακοποίηση, κλπ.). Η έκθεση σε ενδοοικογενειακή βία αποτελεί τη
δεύτερη συχνότερη μορφή κακοποίησης, ανάμεσα στις καταγεγραμμένες
υποθέσεις: περίπου 1 στα 5 κακοποιημένα παιδιά έχουν υπάρξει μάρτυρες
ενδοοικογενειακής βίας. Η συναισθηματική κακοποίηση ξεπερνά τη
σωματική, καθώς το ποσοστό είναι παραπάνω από ένα τρίτο μεγαλύτερο
(11,5% έναντι 7,7%). Η μορφή κακοποίησης που εμφανίζεται λιγότερο
είναι η σεξουαλική κακοποίηση, η οποία επηρεάζει λιγότερα από 5 στα 100
κακοποιημένα παιδιά.
Όσον αφορά τις υπηρεσίες προστασίας που προσφέρονται από τις
Κοινωνικές Υπηρεσίες, διαπιστώθηκε ότι κάθε παιδί έχει, κατά μέσο
όρο, πρόσβαση σε δύο τέτοιες υπηρεσίες. Οι πιο συχνές υπηρεσίες που
παρέχονται είναι οικονομική στήριξη στην οικογένεια (28%), φιλοξενία σε
κέντρα φιλοξενίας και φροντίδας (19,3%), υπηρεσίες επίσκεψης κατ’ οίκον
(18%), αναδοχή (14,4%) και ημερήσια κέντρα φροντίδας για παιδιά (10,2%).
Παράλληλα με τις προαναφερθείσες υπηρεσίες, άλλες υπηρεσίες παρέχουν
εκπαιδευτική υποστήριξη, συμβουλευτική, περιστασιακή ψυχολογική
υποστήριξη, κλπ. Τέτοιες υπηρεσίες θεωρούνται βέλτιστες πρακτικές και
προσαρμόζονται και υλοποιούνται σε όλες τις περιοχές της χώρας. Στην
πραγματικότητα, όταν οι ειδικοί αντιμετωπίζουν περιπτώσεις κακοποίησης,
παρέχουν μία από τις έξι υπηρεσίες που περιεγράφηκαν παραπάνω, ανάλογα
με το είδος των υπηρεσιών προστασίας που θεωρούνται καταλληλότερες.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης καλών πρακτικών, πραγματοποιήθηκαν
συνεντεύξεις με αρκετούς ειδικούς για την ανίχνευση υπαρχουσών καλών
πρακτικών για την πρόληψη και καταπολέμηση της παιδικής κακοποίησης και
κακομεταχείρισης.
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Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων καταγράφηκαν αρκετές μορφές
κακοποίησης που είχαν συναντήσει οι ειδικοί. Ειδικότερα, ανέφεραν
τη σεξουαλική κακοποίηση, τη δημόσια άσκηση βίας, τα υποτιμητικά
υποκοριστικά για την εμφάνιση του παιδιού, την υποταγή στη γονεϊκή
εξουσία (υποταγή στο ανδρικό πρότυπο), την απόδοση ευθυνών στα παιδιά
για τις προσωπικές και οικογενειακές ατυχίες (ο πατέρας κατηγορεί το παιδί
του επειδή έχασε μια δουλειά), την υπερβολική τρυφερότητα και τον ισχυρό
δεσμό προς τη μητέρα με σεξουαλικές πτυχές, την ανικανότητα κάλυψης
των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών, τη σύγκριση του παιδιού με άλλους
και υποτιμητικά σχόλια, καθώς και την εξαναγκαστική παρουσία του παιδιού
κατά τη σεξουαλική συνεύρεση των γονέων. Οι επαγγελματίες επιβεβαίωσαν,
συνεπώς, την υπάρχουσα βιβλιογραφία, όσον αφορά το διεθνή ορισμό
του όρου «παιδική κακοποίηση και κακομεταχείριση» και όσα συμβαίνουν
σε πρακτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, σε τοπικό επίπεδο, αποδείχθηκε ότι το
φαινόμενο παρουσιάζεται συχνά με μία ή παραπάνω από τις παρακάτω
περιγραφές.
Παραμέληση: χαρακτηρίζεται από την απουσία προσοχής προς το παιδί,
όσον αφορά τις σωματικές, ψυχο-κοινωνικές και συναισθηματικές του
ανάγκες. Τέτοια παραμέληση επηρεάζει, επίσης, τη συναισθηματική
και κοινωνική απομόνωση. Κάποια παραδείγματα αυτής της μορφής
κακοποίησης είναι ο μικρός χώρος κατοικίας (π.χ. ένα μόνο δωμάτιο 40 τ.μ.,
συμπεριλαμβανομένης της κουζίνας, του μπάνιου και ενός μονού κρεβατιού,
όπου τα παιδιά αναγκάζονται να είναι παρόντα κατά τη σεξουαλική
συνεύρεση των γονέων), η έλλειψη θέρμανσης και/ή η έλλειψη ζεστού νερού
κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η έλλειψη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος,
στο οποίο το άτομο μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του, καθώς και η
έλλειψη ενός διαθέσιμου χώρου για διάβασμα και ενός προσωπικού χώρου
με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού να μην καλύπτονται και
οι μαθησιακές διαδικασίες να μην υποστηρίζονται. Μία από τις ενδείξεις που
αναγνωρίσθηκαν για αυτήν τη μορφή κακομεταχείρισης είναι επανάληψη
επεισοδίων ασθένειας με ένα γενικό πρόβλημα υγείας, η παρουσία άγχους
και ειδών φοβίας, ενώ χαρακτηρίζεται και από την απουσία από το σχολείο
για αρκετές ημέρες.
Ακατάλληλη φροντίδα ανά ηλικία/έλλειψη φροντίδας: είναι μία κατάσταση
κατά την οποία παρέχεται στο παιδί φροντίδα η οποία δε συνάδει με την
ηλικία του ή το επίπεδο ανάπτυξης που παρουσιάζει σε μια συγκεκριμένη
ηλικία. Αποτελείται από μία πτυχή που συναντάται κυρίως στο σχολικό
πλαίσιο και ενισχύεται από τη γονεϊκή προσέγγιση. Τέτοιες καταστάσεις που
αντιμετωπίσθηκαν από τους συνεντευξιαζόμενους επαγγελματίες ήταν οι
ακόλουθες: αγανάκτηση για τα αισθήματα και τα συναισθήματα, προσβολές,
βρισιές και υποτίμηση, που ενισχύονταν από τους γονείς.
Υπερβολική φροντίδα: προκύπτει όταν το παιδί λαμβάνει υπερβολική
φροντίδα και έκφραση συναισθημάτων, πέρα από το αναμενόμενο, σαν να
ήταν ανίκανο να κάνει οτιδήποτε κι έτσι οι γονείς το βοηθούν υπερβολικά.
Αυτή η στάση αποτρέπει το παιδί από την ανάπτυξη της αντίληψης της δικής
του ανεξαρτησίας και αυτόνομης ικανότητας να επιβιώσει, παρουσιάζοντας
υψηλά επίπεδα προσκόλλησης στους γονείς. Όσον αφορά αυτήν την
περίπτωση, οι επαγγελματίες ανέφεραν περιπτώσεις παιδιών τα οποία
βρέθηκαν εντελώς παραμελημένα, μόνο με φαγητό για μωρά, ενώ τους
συμπεριφέρονταν σαν βρέφη, ακόμη κι αν ήταν 12 ετών.
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Σε τέτοιες περιπτώσεις, δημιουργείται η αντίθετη κατάσταση της πρόωρης
εφηβείας, αφήνοντας το παιδί σε μία βλαστική κατάσταση, σαν να είχε μόνο
λίγους μήνες γνωστικής και ψυχολογικής ανάπτυξης.
Όπως επεσήμαναν οι επαγγελματίες, η σωματική και η ψυχολογική
κακοποίηση είναι οι δύο συχνότερες μορφές παιδικής κακοποίησης.
Τέτοια κακοποίηση εκδηλώνεται συνήθως με χαστούκια, κλωτσιές και
γροθιές. Σε άλλες περιπτώσεις, εκδηλώνεται υπό τη μορφή προσβολών,
με εξευτελιστικά παρατσούκλια και δημόσια κοροϊδία, ενώ μπορεί να
περιλαμβάνει συμπεριφορές που στοχεύουν στην υποτίμηση του ατόμου,
την απόρριψη των ικανοτήτων του, τον αποκλεισμό, τη δυσφήμηση και τις
προσβολές που επηρεάζουν την ψυχολογική, συναισθηματική, συγκινησιακή
και κοινωνική ακεραιότητα του ατόμου. Η τελευταία μορφή κακοποίησης
που καταγγέλλεται είναι η υποβοηθούμενη κακομεταχείριση, η οποία συχνά
παραμένει αόρατη τόσο στο οικογενειακό, όσο και στο σχολικό πλαίσιο.
Οι συναντήσεις με τους επαγγελματίες επέτρεψαν την αναγνώριση κάποιων
παραγόντων κινδύνου που μπορούν να οδηγήσουν στην κακοποίηση. Κάποιοι
από αυτούς είναι η απουσία μιας αποστολής με επίκεντρο την προστασία
του παιδιού, η απουσία ενός ηθικού κώδικα αξιών και αναγκών του παιδιού,
η έλλειψη στιγμών ζεστασιάς, αντιπαράθεσης, υποστήριξης και συνοδείας, η
απουσία παρεμβάσεων προστασίας και διαχείρισης, συμπεριφορές άρνησης
– επιβολής και παρακίνηση σε βία, απόλυτη απουσία από το σχολείο και
απουσία αντιμετώπισης όσων συμβαίνουν.
Οι προαναφερθέντες παράγοντες που αναγνωρίστηκαν από την ομάδα
εργασίας, επιβεβαίωσαν τη σύνδεση της υπάρχουσας κατάστασης με το
θεωρητικό και συστηματικό πλαίσιο της ακαδημαϊκής και επιστημονικής
βιβλιογραφίας. Αναγνωρίσθηκαν, επίσης, και κάποιοι παράγοντες πρόληψης.
Ειδικότερα, ένα θεραπευμένο περιβάλλον, μία συναισθηματική και
συγκινησιακή σχέση προσοχής, η ύπαρξη χώρων συναντήσεως, η γνώση
των επαγγελματιών εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες και τις αξίες και
ένα ορισμένο και στοργικό εκπαιδευτικό ύφος. Επιπρόσθετα, η παρουσία
υποστήριξης και σύνδεσης με άλλες εκπαιδευτικές πραγματικότητες
θεωρήθηκε σημαντική για την πρόληψη του φαινομένου, καθώς και η
ικανότητα της ακρόασης και της ενσυναίσθησης, η επιμόρφωση και
η προσωπική/επαγγελματική ανάπτυξη και η ικανότητα αξιολόγησης,
αναγνώρισης και διαχείρισης προβλημάτων. Ζωτικής σημασίας είναι, επίσης,
η γνώση του εξασκούμενου ρόλου, η ευαισθητοποίηση και η γνώση των
αντιλήψεων και των βιωμάτων των ανηλίκων, η διαθεσιμότητα, η προθυμία
για τη συνοδεία και την εκπαίδευση ανηλίκων, η εποπτεία των επαγγελματιών
και τα μαθήματα γονεϊκότητας και η ικανότητα αναστοχασμού και η ευελιξία.

21

Ιταλία: Καλές Πρακτικές
Παράδειγμα 1: Arthur
Το πρώτο παράδειγμα περιλαμβάνει την περιγραφή της παροχής εκπαιδευτικής
υποστήριξης, συμβουλευτικής και περιστασιακής ψυχολογικής υποστήριξης
από τις υπηρεσίες προστασίας, σε εθνικό επίπεδο.
Ο Arthur (φανταστικό όνομα) ηλικίας 12 ετών, ζούσε στην επαρχία της Φότζια,
με τη μητέρα του Chantal (φανταστικό όνομα), ηλικίας 32 ετών, και τον πατέρα
του Vincent (φανταστικό όνομα), ηλικίας 40 ετών. Η μητέρα του Arthur, Chantal,
τον αγαπούσε, αλλά όχι ο πατέρας του. Κατά τη γέννηση και για τα πρώτα πέντε
έτη της ζωής του, ο Vincent δεν κράτησε ποτέ τον Arthur, δεν τον αγκάλιασε,
ενώ συνήθιζε να οργανώνει επαγγελματικά ταξίδια στα γενέθλιά του. Η σχέση
των δύο συζύγων χειροτέρευσε μετά τη γέννηση του παιδιού, με τον Vincent να
κατηγορεί τη γυναίκα του ότι περνά περισσότερο χρόνο με το γιο τους, παρά με
τον ίδιο και ότι δεν εκτελούσε καλά το ρόλο της, καθώς ήταν συνεχώς με το γιο
της, πραγματοποιώντας κάθε του επιθυμία. Όταν ο Arthur έφτασε στην ηλικία
των 7, ο Vincent ξεκίνησε να τον δυσφημεί, χρησιμοποιώντας υποκοριστικά
για την εμφάνισή του («είσαι χοντρός»), τις σχολικές του δυσκολίες («δεν
είσαι σαν το γιο του φίλου μου») και οδήγησε τον Arthur να προσκολληθεί
περισσότερο στη μητέρα του. Η Chantal ήταν μια εύθραυστη και τρομαγμένη
γυναίκα, που δε φαινόταν ικανή να βάλει ένα τέλος σε αυτήν την κατάσταση,
και ξεκίνησε να ταλαιπωρεί το γιο της για τις εκπαιδευτικές του δυσκολίες.
Τελικά, ο Arthur κλείστηκε στον εαυτό του, ενώ η μητέρα του δεν καταλάβαινε
τη συναισθηματική του ευαλωτότητα και ξεκίνησε να ασκεί βία λόγω των
αποτυχιών του στο σχολείο, ενώ ο πατέρας του απολάμβανε αυτήν την
κατάσταση. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέχθηκε μια διαφορετική παρέμβαση
για κάθε μέλος της οικογένειας.
Πατέρας: ενεργοποίηση διαδικασιών με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων
κατανόησης μέσω της επικοινωνίας – ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, απόκτηση
μιας κριτικής στάσης για τις διαπραχθέντες πράξεις, γονική υποστήριξη,
συναισθηματική ανάπτυξη.
Μητέρα: ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, κριτική στάση, αίσθηση
αποτελεσματικότητας, ενεργοποίηση των μοντέλων αντιμετώπισης, ενεργή και
βιωματική μάθηση, γονική υποστήριξη.
Γιος: ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, κριτική στάση, αίσθηση
αποτελεσματικότητας, ανάκτηση της μνήμης: επιτρέποντας την ελεύθερη
έκφραση του πόνου, έξω από τη διάσταση της απώθησης των αναμνήσεων,
διαχείριση άγχους.

Παράδειγμα 2: Anna
Το δεύτερο παράδειγμα είναι η περίπτωση της Anna (φανταστικό όνομα)
η οποία, συνοδευόμενη από τα παιδιά της, επισκέφθηκε ένα κέντρο κατά
της βίας για να ζητήσει υποστήριξη. Οι ειδικοί σημείωσαν ότι, σύμφωνα
με τη γυναίκα, τα παιδιά ήταν μάρτυρες βίας και εξαναγκάζονταν να
χρησιμοποιούν βία από τον πατέρα τους. Η παρέμβαση που εφαρμόσθηκε
σε αυτήν την περίπτωση ήταν η παροχή διαμονής σε κέντρο φιλοξενίας
και φροντίδας. Συγκεκριμένα, το παιδί τοποθετήθηκε σε μία κατάλληλα
προστατευμένη δομή, σε μία εκπαιδευτική κοινότητα που βρέθηκε από την
κοινωνική υπηρεσία. Ο πατέρας έχασε τα δικαιώματα γονικής μέριμνας και η
μητέρα τοποθετήθηκε με τα παιδιά.
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Παράδειγμα 3: Giovanni
Το εν λόγω παράδειγμα αφορά τη στέγαση σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας
και την πρακτική των επισκέψεων κατ’ οίκον. Όπως αναφέρθηκε από έναν
ειδικό, ο Giovanni (φανταστικό όνομα) παραδέχθηκε ότι είχε επανειλημμένα
παρακολουθήσει τη σεξουαλική συναναστροφή των γονιών του. Ανέφερε,
επίσης, ότι δεν μπορούσε να πάει στο σχολείο, καθώς ο πατέρας του τον
ανάγκαζε να δουλεύει, ανακτώντας παλιά σίδερα από την ύπαιθρο. Λαμβάνοντας
αυτά υπόψη, ο ανήλικος τοποθετήθηκε σε ένα κοινοτικό κέντρο, όπου ξεκίνησε
μια διαδικασία ανάπτυξης κοινωνικών, ατομικών και συναισθηματικών
δεξιοτήτων, καθώς και μια διαδικασία ανάπτυξης κριτικής στάσης, με σεβασμό
στα βιώματα του παιδιού. Παράλληλα, προχώρησαν οι διαδικασίες για τη
σταδιακή και λειτουργική ενσωμάτωσή του στο σχολείο και αναπτύχθηκε ένα
ολιστικό σχέδιο ενσωμάτωσης. Η μητέρα δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για
την ασταθή κατάσταση του γιου της και για τις συνθήκες διαβίωσής του. Καθ’
όλη τη διάρκεια αναμονής της, η γυναίκα τοποθετήθηκε σε δομές προστασίας,
ενώ πρόκειται να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα γονεϊκότητας με στόχο την
ευαισθητοποίηση για την ιδιότητα της μητέρας. Ο πατέρας θα συνοδευθεί σε
ένα σχέδιο γονεϊκότητας από την κοινωνική υπηρεσία, με στόχο τη συμπερίληψή
του στο πρόγραμμα με τη χορήγηση εργασίας, ώστε να μπορεί να ξεκινήσει
μια διαδικασία για να είναι οικονομικά αυτόνομος. Υπήρξε επανένωση της
οικογένειας, αφού τα μέλη επισκέφθηκαν ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας
για δύο χρόνια. Η επίβλεψη από τις κοινωνικές υπηρεσίες συνεχίζεται και την
οικογένεια στηρίζουν ένας παιδαγωγός και ένας ψυχολόγος, μέσα από το
πρόγραμμα παροχής κατ’ οίκον εκπαιδευτικής αρωγής. Η οικογένεια ζει τώρα σε
μία εργατική κατοικία στην πόλη.
Συμπερασματικά, η βία αποτελεί σχεδόν πάντα μία «γλώσσα» που μαθαίνεται
καθ’ όλη τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας· αποτελεί ένα «οικογενειακό λεξικό», το
οποίο είναι κοινό στις διαφορετικές κοινωνικές τάξεις ή αποτελεί μια απάντηση σε
ένα υποβαθμισμένο κοινωνικό πλαίσιο. Όταν το κράτος αναπτύσσει πολιτικές για
την υποστήριξη και την ανάκαμψη από το φαινόμενο και όταν το εκπαιδευτικό
σύστημα και η κοινότητα μπορούν να ενισχύσουν τέτοιες στρατηγικές, αυτό το
«οικογενειακό λεξικό» μπορεί να προσαρμοσθεί σε ένα νέο σύστημα αρχών και
αλληλεγγύης. Ένα υποστηρικτικό πλαίσιο μπορεί να οδηγήσει στην εξάλειψη
τέτοιων φαινομένων, δημιουργώντας ένα νέο υποστηρικτικό πλαίσιο για παιδιά
και γονείς.
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5 ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Το 2018, από τους 17 εκατομμύρια κατοίκους της Ολλανδίας, σχεδόν 4,9
εκατομμύρια ήταν άτομα ηλικίας κάτω των 25 ετών. Περίπου το 19% των
παιδιών ήταν ηλικίας 5-10 ετών1. Συνεπώς, η Ολλανδία έχει περίπου 931,000
παιδιά ηλικίας 5-10 ετών. Το 18% των παιδιών στην Ολλανδία είναι ηλικίας 0-5
ετών, το 20% έχει ηλικία 10-15 ετών, το 21% είναι ηλικίας 15-20 ετών και το
22% είναι ηλικίας 20-25 ετών.
Στην Ολλανδία, ένα νομικό πλαίσιο που αποτελείται τόσο από τη διεθνή,
όσο και από την εθνική νομοθεσία προστατεύει τα παιδιά από την
κακομεταχείριση. Σε διεθνές επίπεδο, η Ολλανδία έχει υπογράψει και
επικυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του
Παιδιού και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία
των Παιδιών ενάντια στη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική
Κακοποίηση. Σε εθνικό επίπεδο, τα παιδιά προστατεύονται από 1) το Σχέδιο
Δράσης για τους Νέους, το οποίο ρυθμίζει την παροχή βοήθειας στη νεολαία
και την προστασία των νέων, 2) τον Υποχρεωτικό Κώδικα Καταγγελίας
Ενδοοικογενειακής Βίας και Παιδικής Κακοποίησης, ο οποίος υποχρεώνει
τους επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης, της
υγείας, της παιδικής προστασίας και της κοινωνικής υποστήριξης και της
δικαιοσύνης να καταγγέλλουν υποθέσεις βίας και κακοποίησης, 3) τον
Αστικό Κώδικα, που παρέχει στην κυβέρνηση τη δυνατότητα παρέμβασης
σε περιπτώσεις που απειλείται η υγιής ανάπτυξη του παιδιού, και 4) τον
Ποινικό Κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνει διάφορα άρθρα που επιτρέπουν
στο σύστημα να τιμωρεί τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας και παιδικής
κακοποίησης.
Το 2017, περίπου το 3% των παιδιών στην Ολλανδία είχαν εκτεθεί σε κάποια
μορφή παιδικής κακοποίησης. Αυτό αφορά 90.000-127.000 παιδιά, για τα
οποία επαγγελματίες που εργάζονται στο πεδίο κατήγγειλαν κακοποίηση.
Δεδομένου ότι δεν αναγνωρίζονται όλες οι υποθέσεις κακοποίησης, το 3%
είναι το κατώτατο όριο. Το 36% των κακοποιημένων παιδιών είχαν εκτεθεί
σε συναισθηματική παραμέληση, το 24% σε σωματική παραμέληση, το
18% σε σωματική κακοποίηση, το 11% σε συναισθηματική κακοποίηση, το
4% σε σεξουαλική κακοποίηση και το 7% σε άλλες μορφές κακοποίησης ή
παραμέλησης. Το 96% των κακοποιημένων παιδιών δέχεται κακομεταχείριση
από έναν βιολογικό γονέα2. Εφόσον δεν υπάρχει κανένας λόγος να
θεωρήσουμε ότι τα στοιχεία του 2017 θα διαφέρουν σημαντικά από εκείνα
του 2018 και του 2019, θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε ότι περίπου το 3%
των παιδιών στην Ολλανδία, δηλαδή περίπου 28.000 παιδιά, ηλικίας 5-10
ετών είναι θύματα κακοποίησης.
Όσον αφορά τους λόγους του κινδύνου κακοποίησης και κακομεταχείρισης,
έρευνες συχνότητας καταδεικνύουν τη φτώχεια στις οικογένειες, τις
καταστάσεις ανεργίας και την κατάχρηση αλκοόλ από μέλη της οικογένειας
ως τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου. Επιπλέον, η χαμηλή
μόρφωση, ένα υπόβαθρο μετανάστευσης πρώτης γενιάς, η ύπαρξη
τεσσάρων ή περισσότερων παιδιών στο νοικοκυριό και η ύπαρξη μόνο
ενός εκ των δύο γονέων αναγνωρίσθηκαν ως παράγοντες κινδύνου. Αυτοί
οι παράγοντες δεν μπορούν να ερμηνευθούν ως άμεσες αιτίες παιδικής
κακοποίησης, αλλά μπορούν να δώσουν μία κατεύθυνση ως προς τις
πολιτικές πρόληψης της παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης3.
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Από το 2018 έχει καθιερωθεί ένα εθνικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της
ενδοοικογενειακής και παιδικής κακοποίησης. Το πρόγραμμα αυτό διευθύνεται
από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού, το Υπουργείο Δικαιοσύνης
και το Σύνδεσμο Ολλανδικών Δήμων. Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις
γραμμές δράσης: 1) αμεσότερη και καλύτερη αναγνώριση και καταγγελία,
2) καταπολέμηση της βίας και βιώσιμες λύσεις, 3) συγκεκριμένες ομάδες
στόχους. Το πρόγραμμα προωθεί και διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ της
εθνικής κυβέρνησης και των τοπικών κυβερνήσεων, των αστυνομικών αρχών,
των ξενώνων φιλοξενίας, της κοινωνικής εργασίας και των οργανώσεων
υγειονομικής περίθαλψης.
Επί του παρόντος η παιδική κακοποίηση αποτελεί ένα καίριο ζήτημα στην
ολλανδική κοινωνία. Το γεγονός ότι μόνο τα μισά από τα θύματα παιδικής
κακοποίησης λαμβάνουν βοήθεια από επαγγελματίες4 δημιουργεί μία
έντονη ανάγκη αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης αντιμετώπισης
του προβλήματος. Ένα σημαντικό πρόβλημα που προκύπτει στην κοινωνική
πρόληψη της παιδικής κακοποίησης είναι ο φόβος των ανθρώπων να
αντιμετωπίσουν και να αναφέρουν την κακοποίηση. Τα παιδιά συχνά δεν έχουν
τρόπο να εκφρασθούν για να περιγράψουν τη βία και είναι φύσει πιστά στους
γονείς τους. Έντονη είναι η ανάγκη να βρεθούν τρόποι επικοινωνίας με τα παιδιά
στη δική τους γλώσσα και να αποτελέσουν μέρος της λύσης του προβλήματός
τους, μέσα από την ενδυνάμωσή τους. Όσον αφορά τους ενήλικες, τόσο
τους δράστες όσο και τους μάρτυρες, η παροχή εργαλείων αναγνώρισης,
αντιμετώπισης και καταγγελίας της κακοποίησης είναι σημαντική, ώστε, αρχικά,
να συμβάλλουν στην απομάκρυνση του παιδιού από την κατάσταση βίας και,
στη συνέχεια, να είναι σε θέση να παράσχουν υποστήριξη, ώστε να καταλήξουν
σε μια βιώσιμη λύση για την κακοποίηση.
Οι εθελοντές έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνική πρόληψη σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ο όρος κοινωνική πρόληψη περιλαμβάνει
δραστηριότητες πρόληψης που απευθύνονται στο ευρύ κοινό και αφορούν το
στάδιο πριν την εμφάνιση ενδείξεων ή περιστατικών κακοποίησης. Έχουν μία
θέση εμπιστοσύνης μέσα στην κοινότητα και, συνεπώς, αποτελούν βασικούς
παράγοντες για την έγκαιρη αναγνώριση και αναφορά παιδικής κακοποίησης
και κακομεταχείρισης, αλλά και για την ενίσχυση του προστατευτικού
κοινωνικού δικτύου των οικογενειών που βρίσκονται σε κίνδυνο
ενδοοικογενειακής και παιδικής κακοποίησης.
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Ολλανδία: Καλές Πρακτικές
Παράδειγμα 1: Het Klokhuis TV – σειρά και σχολικό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα
Τα παιδιά που βιώνουν κακοποίηση δεν αναζητούν τα ίδια βοήθεια. Έρευνες
δείχνουν ότι λιγότερο από το 0,1% όλων των υποθέσεων που έχουν
καταγγελθεί στο ινστιτούτο που ασχολείται με την παιδική κακοποίηση έχουν
γίνει από παιδιά. Το 40% των παιδιών δε γνωρίζει που πρέπει να απευθυνθεί
για να καταγγείλει περιστατικά κακοποίησης5. Το τηλεοπτικό και εκπαιδευτικό
πρόγραμμα Het Klokhuis – TV αποτελεί μία αποδεδειγμένα αποτελεσματική
παρέμβαση ευαισθητοποίησης παιδιών ηλικίας 8-12 ετών στην Ολλανδία.
Το Het Klokhuis είναι μία διάσημη σειρά της ολλανδικής τηλεόρασης που
συνδυάζει την εκπαίδευση και το χιούμορ. Το Het Klokhuis αφιέρωσε
τέσσερα επεισόδια ειδικά στο θέμα της παιδικής κακοποίησης. Αντικείμενο
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος αποτέλεσαν η παραμέληση, η σωματική και η
συναισθηματική κακοποίηση, ενώ λιγότερο αναλυτικά εξετάστηκε το θέμα
της σεξουαλικής κακοποίησης. Κατά τη διάρκεια της σειράς, διατυπώθηκαν
και απαντήθηκαν οι ακόλουθες ερωτήσεις: «Τι είναι η παιδική κακοποίηση;
Πώς αναγνωρίζεις την κακοποίηση; Τι μπορείς να κάνεις αν νομίζεις ότι
κάποιος μπορεί να είναι θύμα κακοποίησης; Πού μπορείς να αναζητήσεις
βοήθεια εάν εσύ ή κάποιος που γνωρίζεις είναι θύμα κακοποίησης; Τι
συμβαίνει εάν καταγγείλεις κακοποίηση;». Τα επεισόδια του Het Klokhuis
έχουν ενσωματωθεί σε πρόγραμμα σχολικής εκπαίδευσης για τα δύο
τελευταία χρόνια του δημοτικού σχολείου. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν
οι δημιουργοί του τηλεοπτικού προγράμματος Het Klokhuis, οι οποίοι είναι
ειδικοί στην παιδική κακοποίηση και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Η έρευνα δείχνει ότι τις επόμενες δύο ημέρες από την προβολή κάθε
επεισοδίου, οι καταγγελίες κακοποίησης στο Kindertelefoon (μία τηλεφωνική
γραμμή στην οποία μπορούν να απευθυνθούν τα παιδιά σε περιπτώσεις
κακοποίησης) από παιδιά διπλασιάζονται6. Παρότι τα επεισόδια του
τηλεοπτικού και εκπαιδευτικού προγράμματος Het Klokhuis έχουν σχεδιαστεί
για παιδιά ηλικίας 10-12 ετών, είναι αποτελεσματικά και για παιδιά ηλικίας
8-9 ετών. Τα επεισόδια είναι διαθέσιμα διαδικτυακά και εύκολα προσβάσιμα
μέσω του διάσημου ιστότοπου Klokhuis7 και των κοινωνικών δικτύων (στις 28
Μάϊου 2019, το αντίστοιχο κανάλι στο YouTube είχε 131.471 ακόλουθους). Οι
εκθέσεις καταδεικνύουν την ανάγκη συνεχούς προσοχής για θέματα παιδικής
κακοποίησης.

Παράδειγμα 2: Σημάδια Ασφάλειας
Για τις οικογένειες στις οποίες υπάρχει κακοποίηση ή ενδείξεις κακοποίησης
παιδιών είναι συχνά δύσκολο να διευκρινιστεί ποια συγκεκριμένη
συμπεριφορά των γονέων θα έπρεπε να αλλάξει, ώστε το παιδί να βρεθεί
σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Διάφοροι επαγγελματίες από διαφορετικές
οργανώσεις προστασίας της νεολαίας και φροντίδας των νέων έχουν
εμπλακεί στην αλυσίδα πρόληψης της παιδικής κακοποίησης, αλλά δεν
υπάρχει πάντα μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προς και με τις οικογένειες.
Επίσης, οι γονείς δεν είναι πάντοτε πρόθυμοι να συνεργαστούν με τη βοήθεια
και την υποστήριξη που λαμβάνουν, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολο
να βρεθούν συγκεκριμένες και βιώσιμες λύσεις.
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Τα Σημάδια Ασφάλειας είναι μία μέθοδος που στοχεύει στην παροχή ενός
ασφαλούς πλαισίου για το παιδί, το οποίο ορίζει ποιες αλλαγές πρέπει να
υπάρξουν στη συμπεριφορά των γονέων. Σε αυτή την προσέγγιση, που
εστιάζει στην εύρεση λύσης, ένας εκπαιδευμένος επαγγελματίας οργανώνει
μία συνάντηση δικτύωσης με τους γονείς, το κοινωνικό δίκτυο των γονέων
και το δίκτυο επαγγελματιών γύρω από την οικογένεια, ώστε να ορίσει τους
παράγοντες κινδύνου, τα δυνατά σημεία κάθε ενδιαφερόμενου και τον τρόπο
χρήσης τους σε περίπτωση (απειλή) παιδικής κακοποίησης. Συνεργάζονται
για την ανάπτυξη ενός σχεδίου ασφαλείας, ενώ το επαγγελματικό και το
κοινωνικό δίκτυο παρακολουθεί τη συμμόρφωση των γονέων με αυτό.
Το παιδί συμμετέχει επίσης ενεργά στο σχέδιο αυτό. Η παρακίνηση των
γονέων και των παιδιών δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της μεθόδου.
Ενδέχεται, ακόμη, και να βρίσκονται σε άρνηση της κακοποίησης. Από
το 2006, η μέθοδος «Σημάδια Ασφαλείας» χρησιμοποιείται ευρέως από
πιστοποιημένα ιδρύματα, όπως το Συμβούλιο για την Προστασία των Νέων,
ο οργανισμός Safe at Home (ο ολλανδικός οργανισμός front-office στην
αλυσίδα ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης παιδιών) και διάφορες
οργανώσεις νεολαίας και ψυχικής υγείας8.

Παράδειγμα 3: Χειρίζομαι με Φροντίδα (Handle with Care)
Όταν τα παιδιά αντιμετωπίζουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ή/και
παιδικής κακοποίησης, η αστυνομία συχνά φτάνει γρήγορα στον τόπο του
περιστατικού. Θεωρητικά, η παροχή βοήθειας και υποστήριξης ξεκινά αμέσως
μετά το περιστατικό, ωστόσο πρακτικά χρειάζεται πολύς χρόνος για την έναρξη
της παροχής υποστήριξης. Μερικές φορές η πρώτη βοήθεια ξεκινά μήνες
μετά το περιστατικό. Ωστόσο, τα παιδιά που είναι θύματα ή μάρτυρες βίας
επηρεάζονται από το βίωμα άμεσα και χρειάζονται άμεση υποστήριξη.
Το Augeo (ένας οργανισμός που εξειδικεύεται στην πρόληψη της
ενδοοικογενειακής βίας και της παιδικής κακοποίησης) υλοποιεί το πιλοτικό
πρόγραμμα Handle with Care σε διάφορους δήμους στην Ολλανδία. Ο στόχος
της πιλοτικής εφαρμογής είναι να οργανώσει μέσα σε 24 ώρες υποστήριξη
σε παιδιά που είναι θύματα ή μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας. Τη στιγμή
που η αστυνομία φτάνει σε ένα νοικοκυριό για τη διερεύνηση υπόθεσης
ενδοοικογενειακής βίας, ο αστυνομικός αναφέρει αμέσως στο σχολείο ή στα
σχολεία του παιδιού ή των παιδιών ότι κάτι συνέβη, χωρίς να εξηγεί την ακριβή
κατάσταση. Η ενημέρωση του σχολείου γίνεται μέσω της αποστολής του
μηνύματος «Handle with care», του ονόματος και της ημερομηνίας γεννήσεως
του παιδιού. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους δασκάλους να υποστηρίξουν το
παιδί, για παράδειγμα επιτρέποντάς του να κρατά το αρκουδάκι του την ώρα
του μαθήματος ή δίνοντάς του μια δεύτερη ευκαιρία σε μία εξέταση που είχε
αποτύχει.
Δεν υπάρχουν άλλες παρόμοιες παρεμβάσεις στην Ολλανδία που να είναι
γνωστές. Η ιδέα Handle with Care έχει αναπτυχθεί από την Elisabeth CarneyHaworth σε ένα δημοτικό σχολείο στο Πλύμουθ του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε
όλες τις περιοχές που εφαρμόσθηκε πιλοτικά, η αποστολή του μηνύματος
«Handle with care» πριν την έναρξη της επόμενης σχολικής ημέρας αποδείχθηκε
εφικτή. Στην περιοχή του Χέερλεν, επωφελούνται 4-5 παιδιά εβδομαδιαίως
από την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος. Οι δάσκαλοι, τα παιδιά, οι
αστυνομικοί και άλλοι επαγγελματίες που εμπλέκονται στη σειρά οργανώσεων
που εργάζονται για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας και της παιδικής
κακοποίησης είναι μέχρι στιγμής θετικά διακείμενοι για τα αποτελέσματα9.
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Η υποστήριξη των ενηλίκων είναι ζωτικής σημασίας για τα παιδιά που έχουν
βιώσει ενδοοικογενειακή βία και/ή παιδική κακοποίηση. Αυτού του είδους οι
μικρές προσπάθειες των ενηλίκων συμβάλλουν στη μεγάλη θετική αλλαγή
του επιπέδου άγχους των παιδιών που εμπλέκονται σε τέτοιες υποθέσεις. Επί
του παρόντος, ο οργανισμός Augeo, και οι τοπικοί φορείς με τους οποίους
συνεργάζεται, ερευνούν τρόπους εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος
Handle with Care σε ευρύτερη κλίμακα. Για αρχή, όλα τα δημοτικά
σχολεία στις περιοχές Χέερλεν και Βαγκενίγκεν, καθώς και όλα τα σχολεία
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Βαγκενίγκεν θα εφαρμόσουν τη μέθοδο10.

Παράδειγμα 4: SISA
Τα παιδιά που βιώνουν κακοποίηση χρειάζονται βοήθεια και υποστήριξη. Είναι
γνωστό ότι πολλές φορές αρκετοί άνθρωποι έχουν υποπτευθεί την κακοποίηση
πριν την καταγγελία της εκάστοτε υπόθεσης και την παροχή βοήθειας από
τους επαγγελματίες. Στην περιοχή του Ρότερνταμ υπάρχει ένα εργαλείο, το
οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επαγγελματίες που συναναστρέφονται
το παιδί για να στέλνουν ένα σήμα ότι ανησυχούν για αυτό. Το εργαλείο αυτό
ονομάζεται SISA (Cooperation Instrument Balanced Approach). Μετά την
αποστολή του σήματος, ο επαγγελματίας μπορεί να δει εάν άλλοι επαγγελματίες
έχουν αποστείλει αντίστοιχα σήματα. Στην περίπτωση που εμπλέκονται άλλοι
επαγγελματίες, το σύστημα τους επιτρέπει να ζητήσουν να έρθουν σε επαφή
μεταξύ τους.
Το σύστημα SISA χρησιμοποιείται ως ένας ψηφιακός κατάλογος παραπομπών
για νέους ηλικίας 0-23 ετών, το οποίο χρησιμοποιείται από επαγγελματίες που
εργάζονται στη φροντίδα, την προστασία και την εργασία των νέων. Ο στόχος
του συστήματος είναι η παροχή γρήγορης και ισορροπημένης φροντίδας
και υποστήριξης στα παιδιά που έχουν βιώσει ή βρίσκονται σε κίνδυνο
κακοποίησης. Το σύστημα προλαμβάνει την παραμέληση των ενδείξεων,
παρέχει υποστήριξη ώστε να μην επαναλαμβάνονται οι ίδιες δραστηριότητες
και αποτρέπει τη σύσταση σε παιδιά και νέους να επισκεφθούν τον έναν
οργανισμό μετά τον άλλο. Στο πλαίσιο του συστήματος, υπάρχει και μία
προσέγγιση της οικογένειας, που σημαίνει ότι τα σήματα από διαφορετικά
παιδιά με τον ίδιο γονέα ή τους ίδιους γονείς συνδυάζονται αυτόματα. Το 2017,
στάλθηκαν 70.092 σήματα, τα οποία οδήγησαν σε 93.562 συνδέσεις μεταξύ
επαγγελματιών που εργάζονται με νέους11.

Παράδειγμα 5: Διδασκαλία ενημέρωσης για το τραύμα
(Trauma-informed teaching)
Η παιδική κακοποίηση, η παραμέληση, οι γονείς με ψυχιατρικά προβλήματα ή
προβλήματα εθισμού ή ο σχολικός εκφοβισμός μπορούν να έχουν σοβαρές
επιπτώσεις στο σύστημα άγχους των παιδιών που έχουν βιώσει τέτοιες
εμπειρίες. Ως αποτέλεσμα, αισθάνονται ανασφάλεια και συνεχή ένταση στο
σχολείο. Οι δάσκαλοι μπορούν να καταλάβουν ότι τα παιδιά έχουν κλειστεί
στον εαυτό τους, υποφέρουν από έντονα συναισθήματα ή συμπεριφέρονται
επιθετικά. Η διδασκαλία ενημέρωσης για το τραύμα είναι μία παρέμβαση που
παρέχει στους δασκάλους τη γνώση και τα εργαλεία, ώστε να είναι μια βασική
φιγούρα υποστήριξης των παιδιών, ώστε να αισθάνονται ασφαλή και άνετα
στο σχολείο και να περιορίζεται οποιαδήποτε σοβαρή βλάβη12.
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Η Ακαδημία Augeo, μια κορυφαία οργάνωση όσον αφορά την εκπαίδευση
των επαγγελματιών στην πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και
κακομεταχείρισης, έχει αναπτύξει ένα διαδικτυακό μάθημα για τη διδασκαλία
ενημέρωσης για το τραύμα για δασκάλους του δημοτικού. Οι δάσκαλοι
έχουν μια πιο εις βάθος κατανόηση για το πώς λειτουργεί το τραύμα και
μαθαίνουν πώς να αυξάνουν την ασφάλεια, να αναπτύσσουν σχέσεις, να
ρυθμίζουν τα συναισθήματα και να ενεργούν με την άμεση συμπεριφορά,
και, έτσι, να βοηθούν τα παιδιά να βγουν από μία κατάσταση, κάνοντάς
τα να εστιάζουν στο παρόν. Το μάθημα αυτό εφαρμόσθηκε πιλοτικά
από δασκάλους 190 δημοτικών σχολείων σε ολόκληρη την Ολλανδία το
2016 και έκτοτε χρησιμοποιείται ευρύτερα. Μελέτες δείχνουν ότι μετά
την παρακολούθηση του μαθήματος, το 50% των δασκάλων αναγνωρίζει
περισσότερα παιδιά που χρειάζονται υποστήριξη. Οι μαθητές βιώνουν
λιγότερες αρνητικές αλληλεπιδράσεις με το δάσκαλο, αισθάνονται καλύτερα
στην τάξη, τόσο από σωματική όσο και πνευματική άποψη και λειτουργούν
καλύτερα συναισθηματικά 13.
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6 ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Το 2017, η Πορτογαλία είχε περίπου δύο εκατομμύρια (1.990.194) παιδιά και
νέους μεταξύ 0-19 ετών. Από αυτά, 486.308 ήταν παιδιά ηλικίας 5-9 ετών και
αντιπροσώπευαν το 24,5% του συνολικού αριθμού παιδιών στην Πορτογαλία.
Η τελευταία έκθεση δείχνει ότι το 2017 71.021 παιδιά βρίσκονταν σε κίνδυνο
κακοποίησης και κακομεταχείρισης. Οι μεγαλύτερες μητροπολιτικές περιοχές
(Λισαβόνα και Πόρτο) έχουν τα μεγαλύτερα καταγεγραμμένα ποσοστά. Τα
παιδιά ηλικίας 6-9 ετών συμπεριλαμβάνονται στην ηλικιακή ομάδα των 6-10
ετών, η οποία σε εθνικό επίπεδο αντιπροσωπεύει το 21,5% του συνολικού
αριθμού των συνοδευόμενων παιδιών σε κίνδυνο (CNPCJR, 2018). Οι κύριοι
λόγοι ήταν οι ακόλουθοι: παραμέληση (11.809 παιδιά – 30,1%), έκθεση σε
ενδοοικογενειακή βία (8.781 παιδιά – 22,3%) και επικίνδυνη συμπεριφορά
στην παιδική και νεαρή ηλικία (6.493 – 16,5%). Η σεξουαλική κακοποίηση είναι
η τρίτη κατάσταση με τον μικρότερο αριθμό καταγγελιών, με 661 υποθέσεις
που έχουν καταγγελθεί (1.7%). Ακολουθεί η ψυχολογική κακοποίηση, με
727 καταγγελμένες υποθέσεις (1.9%) και η σωματική κακοποίηση με 1,797
καταγγελίες (4.5%) (CNPCJR, 2018).
Στη βάση της πρόληψης και της παρέμβασης, η Πορτογαλία αντιμετωπίζει
την κοινότητα ως ολότητα και ως μέσο προώθησης της ασφάλειας και των
δικαιωμάτων των παιδιών. Η προώθηση των δικαιωμάτων και η προστασία
των παιδιών και των νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο αποτελεί μία προοδευτική
ευθύνη των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με αρμοδιότητες στον τομέα
των παιδιών και της νεολαίας, των Επιτροπών για την Προστασία των Παιδιών
και της Νεολαίας και, σε τελικό στάδιο, των δικαστηρίων, όταν η παρέμβαση
των επιτροπών προστασίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω έλλειψης
συγκατάθεσης των γονέων, του νόμιμου εκπροσώπου ή των προσώπων
που έχουν την επιμέλεια του παιδιού ή του νέου, ή λόγω της έλλειψης της
ικανότητας υποβολής αίτησης ή εφαρμογής της κατάλληλης παρέμβασης
(Conceição, 2017).
Μια άλλη πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ο Ποινικός Κώδικας της
Πορτογαλίας, ο οποίος καλύπτει, επίσης, εγκλήματα κατά των δικαιωμάτων
των παιδιών. Αυτά στα οποία αξίζει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση είναι τα
εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας (π.χ. ενδοοικογενειακή βία
και κακομεταχείριση), τα εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας
(π.χ. απαγωγή) και τα εγκλήματα κατά της ελευθερίας και της σεξουαλικής
αυτοδιάθεσης. Η εφαρμογή των ποινικών μέτρων έγκειται στα δικαστήρια,
ώστε να προστατευθούν τα παιδιά και οι νέοι όσο το δυνατόν καλύτερα
(Francisco, 2014). Στον τομέα της προστασίας των παιδιών και των νέων που
βρίσκονται σε κίνδυνο κακοποίησης και κακομεταχείρισης, η Πορτογαλία
βασίζεται σε μία διεπιστημονική προσέγγιση με τη συνεργασία κατάλληλων
φορέων για κάθε κατάσταση, εστιάζοντας πάντα στο βέλτιστο συμφέρον
του παιδιού και του νέου. Το νέο μοντέλο για την προστασία των παιδιών που
βρίσκονται σε κίνδυνο τέθηκε σε ισχύ το 2001. Τότε δημοσιεύθηκε ο Νόμος
147/99, από τον οποίο προκύπτουν οι Επιτροπές για την Προστασία Παιδιών και
Νέων1 . Συνεπώς, το κράτος και η κοινότητα έχουν την εξουσία να ενεργούν για
την προστασία των παιδιών που δεν προστατεύονται και, έτσι, να αποφύγουν
τους κινδύνους για την υγιή τους ανάπτυξη (CNPCJR, 2018).
Commissions for the Protection of Children and Youth are non-judicial official organizations with
functional autonomy, and which aim to promote the rights of children and youth and prevent or put
a stop to situations that affect their safety and well-being in different fields of their lives.
1
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Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 147/99, οι κύριες κατευθυντήριες αρχές
για την προστασία των παιδιών από την κακομεταχείριση είναι οι ακόλουθες:
το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, η ιδιωτικότητα, η έγκαιρη παρέμβαση,
η ελάχιστη παρέμβαση, η αναλογικότητα και η πραγματικότητα, η γονεϊκή
ευθύνη, η υπεροχή της συνέχειας των έντονων ψυχολογικών σχέσεων,
η παρουσία της οικογένειας, η υποχρέωση παροχής πληροφοριών και
συμμετοχής, η υποχρεωτική ακρόαση και η επικουρικότητα. Η παρέμβαση
της Επιτροπής εξαρτάται από τη συγκατάθεση των γονέων και τη μη
αντίθεση του παιδιού ηλικίας άνω των 12 ετών. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του
Νόμου 147/99, οι καταστάσεις που σχετίζονται με σεξουαλική κακοποίηση
δεν χρειάζονται τη συγκατάθεση του γονέα, ειδικά όταν ένας από τους γονείς
είναι ο δράστης και, συνεπώς, η υπόθεση παραπέμπεται στα δικαστήρια.
Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα ακόμη ζήτημα υψίστης ανησυχίας. Από
την αρχή του 2019, 11 γυναίκες και ένα παιδί πέθαναν λόγω γεγονότων
ενδοοικογενειακής βίας. Για το λόγο αυτό, ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος
όρισε την 7η Μαρτίου 2019 ως εθνική ημέρα πένθους για να τιμήσει τα
θύματα και τις οικογένειες αυτού του δημόσιου εγκλήματος. Σύμφωνα με
τον Υπουργό Προεδρίας και Διοικητικού Εκσυγχρονισμού, αυτή η εθνική
ημέρα πένθους στοχεύει να ενημερώσει την κοινωνία για τη σημασία
της συνεργασίας για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και
να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αντίστοιχες καταστάσεις. Εγκρίθηκε
η σύσταση διεπιστημονικής τεχνικής ομάδας, η οποία θα αναπτύξει μία
αναφορά ποσοτικών δεδομένων και στοχεύει να βελτιώσει τους μηχανισμούς
προστασίας των θυμάτων έως και 72 ώρες μετά την καταγγελία (Alexandre,
João, 2019).
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Πορτογαλία: Καλές Πρακτικές
Παράδειγμα 1: Η Προστατευτική Σφραγίδα
Η παρέμβαση στην παιδική κακομεταχείριση και κακοποίηση αντιμετωπίζεται
ως μία πολύπλοκη και δύσκολη διαδικασία λόγω κάποιων παραγόντων
όπως η δυσκολία των υποθέσεων και η διακυβευμένη λειτουργία των
παιδιών. Είναι μεγάλης σημασίας το γεγονός ότι αυτή η παρέμβαση λαμβάνει
υπόψη την αναγνώριση των ενδείξεων που ενδέχεται να συνδέονται με
την κακομεταχείριση και τις καταστάσεις κινδύνου, ώστε να εφαρμοσθεί
ένα συντονισμένο και διεπιστημονικό σχέδιο δράσης για την αξιολόγηση
του προβλήματος (Matos & Sousa, 2006). Όπως προαναφέρθηκε, στην
Πορτογαλία οι Επιτροπές για την Προστασία των Παιδιών και των Νέων
έχουν ως κύριο στόχο τους το καθήκον προστασίας και προώθησης
των δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων. Τα τελευταία χρόνια, οι
Επιτροπές αυτές παρακολουθούσαν κατά μέσο όρο 72.000 περιπτώσεις
ετησίως, επομένως είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή στην πρόληψη και
την παρέμβαση για τα δικαιώματα των παιδιών σε καταστάσεις παιδικής
κακοποίησης και κακομεταχείρισης, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη
ανάπτυξης ολοκληρωμένων προγραμμάτων διαχείρισης κινδύνου σε φορείς με
αρμοδιότητα σε θέματα παιδικής και νεανικής ηλικίας (CNPCJR, 2018∙ Ferreira,
2018).
Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος «Προστατευτική
Σφραγίδα», μία πρωτοβουλία της Εθνικής Επιτροπής. Αποτελεί ένα
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κινδύνου και είναι μια ευκαιρία για
την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών μέσω
της αυτοδιάγνωσης και ενδυνάμωσης των ομάδων που εργάζονται άμεσα
με παιδιά και νέους. Με αυτόν τον τρόπο, θεωρείται ότι θα είναι δυνατή
η αποτελεσματικότερη και καταλληλότερη αντιμετώπιση των κοινωνικών
προβλημάτων των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο (Ferreira, 2018). Η
«Προστατευτική Σφραγίδα» είναι ένα πρόγραμμα που έχει εμπνευστεί από
το αυστραλιανό μοντέλο «Σύστημα της Μπλε Κάρτας» (Blue Card System). Ο
σκοπός του Συστήματος της Μπλε Κάρτας είναι η πρόληψη των καταστάσεων
κινδύνου για παιδιά και νέους μέσα από ένα σύστημα παρακολούθησης από
τους ανθρώπους που εργάζονται μαζί τους στο Κουίνσλαντ της Australia
(CNPCJR, 2018). Με αυτήν την έννοια, στοχεύει να διευκολύνει το ρόλο των
γονέων και των φροντιστών στην προστασία των παιδιών, ώστε να έχουν
ευκολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρειάζονται. Επιπλέον, η Μπλε
Κάρτα καθορίζει την ικανότητα ενός ατόμου να εργασθεί με παιδιά, με βάση
το ποινικό και πειθαρχικό του μητρώου. Συνεπώς, αυτή η πρωτοβουλία
ξεχωρίζει τα σχολεία που εφαρμόζουν καλές πρακτικές για την προώθηση
των δικαιωμάτων των παιδιών (Ferreira, 2018∙ Queensland Family and Child
Commission, 2017).
Οι φορείς που στοχεύουν να λάβουν την «Προστατευτική Σφραγίδα» πρέπει
να πληρούν οκτώ προδιαγραφές: δήλωση δέσμευσης, κώδικα δεοντολογίας,
συγκεκριμένες διαδικασίες πρόσληψης, επιλογή και επιμόρφωση
συνεργατών, στρατηγικό σχέδιο για την προώθηση των δικαιωμάτων και
της προστασίας των παιδιών, σχέδιο διαχείρισης δραστηριότητας υψηλού
κινδύνου, πολιτικές και διαδικασίες για την αναγνώριση και διαχείριση
καταστάσεων κακομεταχείρισης, στρατηγικό σχέδιο επικοινωνίας και
συνεργασίας και μία συντονιστική ομάδα από τον Ολοκληρωμένο Κίνδυνο
και το Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνου (CNPCJR, 2018∙ Ferreira, 2018).
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Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ένα παράδειγμα του Κώδικα Δεοντολογίας
για την καλύτερη κατανόηση των προαναφερθέντων προϋποθέσεων.
Κάποια από τα κριτήρια που πρέπει να καλύπτει ο εκάστοτε φορέας για αυτή
τη συγκεκριμένη προϋπόθεση είναι «να μεταφέρει προσδοκώμενα μοτίβα
συμπεριφοράς στην αλληλεπίδραση με τα παιδιά και τους νέους», «να περιέχει
διαδικασίες “φιλικές προς το παιδί”, που σημαίνει να εστιάζουν στο βέλτιστο
συμφέρον του κάθε παιδιού», «να παρακολουθείται και να αξιολογείται
συνεχώς ο κώδικας δεοντολογίας» (CNPCJR, 2018).
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το Σύστημα της Μπλε Κάρτας δίνει τη
δυνατότητα αξιολόγησης της ικανότητας ενός ατόμου να εργαστεί με παιδιά,
επειδή παρέχει πρόσβαση στο ποινικό του μητρώο. Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός
αυτό αποτελεί έναν περιορισμό που έχει υπογραμμισθεί, καθώς αυτός είναι
ο μόνος τρόπος παρακολούθησης του μοντέλου της Μπλε Κάρτας. Από
την πλευρά των συγγραφέων, θεωρούν επίσης ότι αυτό το μοντέλο γίνεται
απλουστευτικό και περιοριστικό, διότι δεν έχουν γίνει αρκετές έρευνες σχετικά
με τον αντίκτυπό του στην παιδική προστασία. Ωστόσο, η περιορισμένη έρευνα
που διεξήχθη, επέτρεψε στους συγγραφείς να καταλήξουν ότι αυτό το μοντέλο
συμβάλλει στα ασφαλή και σταθερά περιβάλλοντα. Με αυτήν την έννοια, η
πρότασή τους είναι να «αξιολογείται η επιτυχία αυτών των αναμορφώσεων του
Συστήματος της Μπλε Κάρτας» (Queensland Family and Child Commission,
2017).
Από την άλλη πλευρά, και παρότι βασίζεται σέ εθνικές και διεθνείς εμπειρίες
όπως το Σύστημα της Μπλε Κάρτας, η «Προστατευτική Σφραγίδα» σκοπεύει
να λάβει υπόψη τα κενά αυτής της μορφής, καθώς στοχεύει στην ανάπτυξη
πρωτοκόλλων αξιολόγησης και παρακολούθησης για την καλύτερη σύνδεση
με την κοινότητα και, συνεπώς, να διασφαλίσει την καλύτερη στρατηγική για τη
σηματοδότηση και την παρέμβαση σε καταστάσεις κινδύνου, και συγκεκριμένα
κινδύνου παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης (Ferreira, 2018). Η πρώτη
έκδοση στην Πορτογαλία έγινε το 2018. Ένα σύνολο 34 φορέων έλαβαν την
«Προστατευτική Σφραγίδα» το 2018, που σημαίνει ότι έχουν δεσμευτεί να
αναπτύξουν και να βελτιώσουν τρόπους αποτελεσματικής δράσης για την
ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών. Παράλληλα, έχουν την υποχρέωση
να ειδοποιήσουν και να διαχειρίζονται καταστάσεις κακομεταχείρισης,
διασφαλίζοντας ότι η προσοχή δίνεται στα δικαιώματα των παιδιών και σε ένα
ασφαλές περιβάλλον (CNPCJR, 2018).

Παράδειγμα 2: Επιτραπέζιο παιχνίδι για παιδιά ηλικίας 6-10 ετών για την
πρόληψη καταστάσεων σεξουαλικής κακοποίησης
Το πρόβλημα της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών αποτελεί ένα ζήτημα
που μελετάται όλο και περισσότερο και έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των
ερευνητών. Η πρωτογενής πρόληψη έχει αποδειχθεί βασικός παράγοντας για
τη μείωση, την προστασία και την αποφυγή κακοποιητικών καταστάσεων, και
παρά την αύξηση του ερευνητικού ενδιαφέροντος, η μελέτη του προβλήματος
ξεκίνησε πρόσφατα, επομένως υπάρχει έλλειψη εργαλείων για την προστασία
των παιδιών από καταστάσεις κακοποίησης και κακομεταχείρισης (Díaz et al.,
μνημονεύεται στο Moita, 2016∙ Maria & Ornelas, 2010).
Τα εργαλεία και τα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί στον τομέα της
πρόληψης της παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης μπορούν να
φανούν πολύ χρήσιμα, τόσο για τους ενήλικες, όσο και για τα παιδιά.
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Τα εργαλεία και τα προγράμματα μπορούν να διευκολύνουν την ανάπτυξη
θετικών στάσεων απέναντι στο σώμα και τα συναισθήματά τους, ενώ
αποκαλύπτουν ότι τα παιδιά που εμπλέκονται σε τέτοιου τύπου ασκήσεις
διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους όσον αφορά την πρόληψη
(Moita, 2016).
Αξιοσημείωτο είναι ότι, συμπληρωματικά με την ανάπτυξη αυτών των
προγραμμάτων και εργαλείων για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα όπως είναι
η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, ειδικά όσον αφορά θέματα
κακοποίησης και κακομεταχείρισης, υπάρχουν ανάγκες που πρέπει να
διερευνηθούν, ώστε να χαρτογραφηθεί ο αντίκτυπος που έχουν στις ομάδες
εστίασης, ειδικά εάν υπάρχει πραγματικά αύξηση της ευαισθητοποίησης μέσω
της βελτίωσης της γνώσης και των ικανοτήτων των παιδιών, καθώς και μέσω
της ενθάρρυνσής τους να αποκαλύψουν μία κατάσταση κακοποίησης που
έχουν βιώσει ή εξακολουθούν βιώνουν (Moita, 2016∙ Topping & Barron, 2009,
μνημονεύεται στο Figueiredo, 2015).
Λόγω της έλλειψης εργαλείων που παρατηρείται σε εθνικό επίπεδο, η
Πορτογαλία επεδίωξε να επενδύσει περισσότερο στην έρευνα αυτού του
ζητήματος. Ένα καλό παράδειγμα είναι το επιτραπέζιο παιχνίδι «Vamos
Prevenir! As aventuras do Buzio e da Coral» («Ας βοηθήσουμε στην πρόληψη!
Οι περιπέτειες των Buzio και Coral»), το οποίο σχεδιάστηκε λόγω της έλλειψης
προγραμμάτων πρωτοβάθμιας πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης
των παιδιών. Είναι ένα παιχνίδι για παιδιά ηλικίας 6-10 ετών. Ένα από τα
πλεονεκτήματά του είναι ότι «μπορούν να το παίξουν όχι μόνο ειδικοί από
διαφορετικούς τομείς, αλλά και γονείς/φροντιστές». Αποτελεί ένα βοήθημα που
έχει αναπτυχθεί στη βάση της προσέγγισης του παιχνιδιού ώστε να προσελκύει
το ενδιαφέρον και να ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των παιδιών και,
συνεπώς, να διευκολύνει την παγίωση της γνώσης (Grazina, 2016∙ Figueiredo,
2015∙ Moita, 2016).
Ο βασικός στόχος είναι να παρέχει στα παιδιά (ηλικίας 6 έως 10 ετών)
γνώση και δεξιότητες σχετικά με την παιδική κακοποίηση. Είναι σημαντικό
να υπογραμμισθεί ότι δε χρησιμοποιείται ποτέ η έννοια της «σεξουαλικής
κακοποίησης» υπό συγκεκριμένες συνθήκες, καθώς ο σκοπός είναι τα παιδιά
να κατανοήσουν καλύτερα τα ζητήματα που σχετίζονται με τον όσο (Grazina,
2016). Το παιχνίδι περιέχει συνολικά 84 δραστηριότητες που περιλαμβάνουν
έξι θεματικές: 1. Σώμα/Αγγίγματα – πώς να αναγνωρίζω επιτρεπτές και μη
επιτρεπτές σωματικές επαφές, 2. Συναισθήματα – αναγνωρίζω διαφορετικά
συναισθήματα και τρόποι έκφρασής τους, 3. Λέω Ναι!/Λέω Όχι! – γνωρίζω
τα δικαιώματά μου, 4. Μυστικά – ποια πρέπει να κρατούνται και ποια όχι, 5.
Διαδίκτυο – αναγνωρίζω τους κινδύνους που έχει η χρήση του, και 6. Ζητώ
βοήθεια – από έναν ενήλικα. Πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε θεματική έχει δύο
επίπεδα δραστηριοτήτων: κάποιες ευκολότερες, για παιδιά που παίζουν το
παιχνίδι για πρώτη φορά και κάποιες πιο περίπλοκες δραστηριότητες για παιδιά
που έχουν ολοκληρώσει την προηγούμενη σειρά δραστηριοτήτων (Figueiredo,
2015, Grazina, 2016).
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Όσον αφορά τον αντίκτυπο αυτής της πρακτικής, πριν την παραγωγή του
παιχνιδιού, προηγήθηκε προ-αξιολόγηση μέσω συνεντεύξεων με επαγγελματίες
με σχετική εμπειρία (εγκληματολόγους, υγεία, εκπαίδευση και δικαιοσύνη).
Διενεργήθηκαν, επίσης, συνεντεύξεις σε γονείς και παιδιά ώστε να αξιολογηθεί
η συνάφεια και η καταλληλότητα του παιχνιδιού για παιδιά αυτής της ηλικίας
(Figueiredo, 2015). Στην έρευνά της, η Moita (2016) αξιολόγησε τον αντίκτυπο
του παιχνιδιού σε παιδιά και μπόρεσε να συμπεράνει ότι το βοήθημα αυτό
είναι αποτελεσματικό, αφού τα παιδιά παρουσίασαν αύξηση της γνώσης
τους σχετικά με την πρόληψη καταστάσεων σεξουαλικής κακοποίησης.
Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι τα παιδιά απέκτησαν δεξιότητες όσον αφορά
την πρόληψη του φαινομένου, ακόμη κι όταν έπαιξαν το παιχνίδι μόνο μία
φορά. Επιπρόσθετα, ο αντίκτυπος μελετήθηκε και από τη Grazina (2016) και
τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια, καθώς φάνηκε ότι τα παιδιά μπορούσαν
να αναγνωρίσουν πολύ ευκολότερα περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης
στην αξιολόγηση που ακολούθησε την εφαρμογή του παιχνιδιού, σε σχέση
με την προ-αξιολόγηση που έλαβε χώρα πριν την επαφή των παιδιών με τις
δραστηριότητες του παιχνιδιού.

Παράδειγμα 3: Ο κανόνας του εσωρούχου
Η εκστρατεία «ONE in Five» προέκυψε διότι ένα στα πέντε παιδιά είναι
θύμα βίας ή σεξουαλικής κακοποίησης, άμεσα ή έμμεσα. Βάσει αυτής της
εκστρατείας, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αναπτύξει ένα βοήθημα που
πλέον χρησιμοποιείται συχνά σε σχολεία της Πορτογαλίας – «Τον Κανόνα
του Εσωρούχου», που είναι ευρέως γνωστό στην Πορτογαλία ως «Kiko e a
Mão» («Ο Kiko και το Χέρι») (Moita, 2016). Ο στόχος είναι η παροχή βοήθειας
στους γονείς ώστε να εξηγήσουν με έναν απλό τρόπο ποια μέρη του σώματος
απαγορεύεται να αγγίζονται και, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, πώς θα έπρεπε να
αντιδρούν τα παιδιά. Γιατί γονείς; Η έρευνα αναφοράς για την πρωτοβουλία
του «Κανόνα του Εσωρούχου» καταδεικνύει ότι οι γονείς και οι φροντιστές θα
έπρεπε να γνωρίζουν τη σημασία της συζήτησης για τη σεξουαλική κακοποίηση
με τα παιδιά, ώστε να προλαμβάνονται τέτοιες καταστάσεις (Brown, n.d.).
Μέσω του βοηθήματος αυτού, αναμένεται, επίσης, ότι τα παιδιά θα έχουν τη
δυνατότητα να καταλάβουν ότι υπάρχουν σωματικές επαφές και μυστικά που
είναι αποδεκτά, ενώ άλλα δεν είναι. Η ιστορία για τα παιδιά έχει τον χαρακτήρα
«Kiko», που βρίσκει το «Χέρι» και γίνονται φίλοι. Αφού έχει αναπτύξει μία φιλική
σχέση με τον «Kiko», το «Χέρι» ρωτά αν μπορεί να αγγίξει κάποια μέρη του
σώματος του «Kiko», όπως η μύτη και το κεφάλι, για τα οποία ο «Kiko» απαντά
θετικά. Όταν το «Χέρι» ρωτά αν μπορεί να αγγίξει τον «Kiko» κάτω από το
εσώρουχο, ο «Kiko» μένει έκπληκτος και λέει όχι. Η ιστορία συνεχίζεται και
καλύπτει τις πέντε αρχές του «Κανόνα του Εσωρούχου». Η πρώτη είναι ότι «Το
σώμα σου είναι μόνο δικό σου»· τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι κανένας
δεν μπορεί να αγγίξει το σώμα τους χωρίς την άδειά τους. Εάν υπάρξει κάποια
σωματική επαφή που κάνει το παιδί να νιώσει άβολα, εκείνο θα πρέπει να πει
αμέσως «Όχι». Προτείνεται τα παιδιά να επιμείνουν στο θέμα, μέχρι να έχουν
την προσοχή που τους χρειάζεται για ένα τέτοιο πρόβλημα. Η δεύτερη αρχή
είναι η «Καλή σωματική επαφή και κακή σωματική επαφή», που βοηθά τα παιδιά
να αναγνωρίσουν ότι οι άλλοι δε θα πρέπει να αγγίζουν τα ευαίσθητα σημεία
του σώματός τους ή να ζητήσουν να δουν ή να αγγίξουν τα ευαίσθητα σημεία
του σώματος κάποιου άλλου. Οι άλλες τρεις αρχές είναι: «Καλά μυστικά και
κακά μυστικά», «Πρόληψη και προστασία – Ευθύνη των ενηλίκων» και «Άλλες
χρήσιμες και συμπληρωματικές ενδείξεις του κανόνα του εσωρούχου» (Europe,
n.d.).
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Υπάρχουν ορισμένοι διαθέσιμοι πόροι που έχουν αναπτυχθεί για αυτήν την
πρωτοβουλία. Οι πόροι αυτοί περιλαμβάνουν αφίσες, εκτυπώσεις και ένα
wallpaper (βλ. http://www.underwearrule.org/download_pt.asp). Μέχρι
σήμερα δεν έχουν συλλεχθεί στοιχεία στην Πορτογαλία σχετικά με τον
αντίκτυπο του «Κανόνα του Εσωρούχου». Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί
ότι η ίδια πρωτοβουλία εφαρμόστηκε, υπό τη μορφή εκστρατείας, στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Η οργάνωση που συντόνισε την εκστρατεία– η Εθνική
Εταιρεία για την Πρόληψη της Βίας στα Παιδιά (NSPCC)– αποκάλυψε κάποια
συμπεράσματα σχετικά με τον αντίκτυπο του «Κανόνα του Εσωρούχου»,
ειδικά σε γονείς και φροντιστές παιδιών ηλικίας 5-11 ετών.
Σύμφωνα με τον Brown (n.d.), η συμβουλευτική σελίδα του «Κανόνα του
Εσωρούχου», της NSPCC, είχε περισσότερες από 260.000 προβολές. Αυτό
την κατέστησε την πιο δημοφιλή ιστοσελίδα του επίσημου ιστότοπου NSPCC,
ενώ έγιναν περίπου 400.000 λήψεις των οδηγών. Όσον αφορά τον αντίκτυπο
της εκστρατείας στις στάσεις και τις συμπεριφορές των γονέων, φάνηκε ότι
το ποσοστό των γονέων που αισθάνονταν υπεύθυνοι να μιλήσουν στα παιδιά
τους αυξήθηκε από 85% (πριν την εκστρατεία) σε 94% (μετά την εκστρατεία),
ενώ το 81% των γονέων ένιωσαν σίγουροι να μιλήσουν στα παιδιά τους
για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης σε σχέση με το 68% των
γονέων που ένιωθαν σίγουροι πριν την εκστρατεία. Επιπλέον, το 90% των
γονέων ανέφεραν ότι γνωρίζουν πως να μεταδίδουν επαρκώς τη γνώση
στα παιδιά, ώστε να αποτρέπονται καταστάσεις σεξουαλικής κακοποίησης,
σε σχέση με το 74% πριν την εκστρατεία, ενώ το ποσοστό των γονέων που
είχαν μιλήσει στα παιδιά τους για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης
αυξήθηκε από 46% σε 64%. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι οι πηγές είναι
διαθέσιμες σε 19 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των Πορτογαλικών, των
Ολλανδικών, των Ρουμάνικων, των Ιταλικών και των Ελληνικών (βλ. http://
www.underwearrule.org/lang_pt.asp).

Παράδειγμα 4: Απρίλιος, Μήνας Πρόληψης της Παιδικής Κακοποίησης
Η Εκστρατεία «Απρίλιος, Μήνας Πρόληψης της Παιδικής Κακοποίησης» είναι
μια εθνική εκστρατεία που στοχεύει στην προώθηση των δικαιωμάτων των
παιδιών, τις στενές σχέσεις, τους θετικούς γονείς και την ευαισθητοποίηση
για την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης στην κοινότητα. Η εκστρατεία
βασίζεται στην ιστορία μιας γιαγιάς που έδεσε μία μπλε κορδέλα στην κεραία
του αυτοκινήτου της το 1989. Όταν ρωτήθηκε, απάντησε ότι η μπλε κορδέλα
συμβόλιζε τα σημάδια που είχαν τα εγγόνια της στο σώμα τους από τη
σωματική κακοποίηση που υπέστησαν (ULSBA, n.d.).
Κατά τη διάρκεια του Απριλίου, κάθε Επιτροπή για την προστασία των παιδιών
και των νέων είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή μιας σειράς δραστηριοτήτων στη
γεωγραφική της περιοχή σχετικά με την ευαισθητοποίηση και την πρόληψη
της παιδικής κακοποίησης. Για παράδειγμα, κάθε χρόνο, οι περισσότερες
επιτροπές διοργανώνουν μια εκδήλωση και προσκαλούν οργανισμούς της
κοινότητας (σχολεία, ΜΚΟ, ενώσεις γονέων κλπ.) όπου οι άνθρωποι φορούν
μπλε ρούχα, ώστε να σχηματίσουν μία ανθρώπινη μπλε κορδέλα εμπνευσμένη
από την ιστορία της εκστρατείας. Το έργο ξεκίνησε το 2008 στη Λισαβόνα. Το
έτος αυτό, μόνο μία Επιτροπή παρακολούθησε την πρωτοβουλία. Ο αριθμός
των Επιτροπών αυξάνεται κάθε χρόνο και το 2017 παρακολούθησαν το έργο
275 Επιτροπές, οι οποίες αντιστοιχούσαν στο 89% των Επιτροπών σε εθνικό
επίπεδο (CNPCJR, 2018).
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Αυτή είναι μια ιστορία που στοχεύει να δείξει ότι, όπως η Bonnie (η γιαγιά), το
ενδιαφέρον ενός πολίτη για την αντιμετώπιση της κακομεταχείρισης μπορεί
να ευαισθητοποιήσει ολόκληρη την κοινότητα σχετικά με τα δικαιώματα και
την προστασία των παιδιών. Είναι μια πρακτική που επιτυγχάνει το στόχο
του άρθρου 7 του νόμου για την προστασία των παιδιών και των νέων
(ότι όλοι οι φορείς που συνεργάζονται με παιδιά πρέπει να προωθούν την
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πρόληψη), αφού οι επιτροπές οργανώνουν
διάφορες δραστηριότητες για και με τη συνεργασία κοινοτικών φορέων
που εργάζονται άμεσα με παιδιά και νέους – το 2017, για παράδειγμα, 236
δημοτικά σχολεία ανέπτυξαν δραστηριότητες με ανηλίκους (CNPCJR, 2018).
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7 ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικών της Ρουμανίας, την 1η
Ιανουαρίου 2018 ο συνολικός αριθμός των παιδιών ηλικίας 0-19 ετών, στη
Ρουμανία, ήταν 4.443.588. Ο αριθμός των παιδιών ηλικίας 5 έως 9 ετών ήταν
1.127.158 (National Institute of Statistics, Romania, 2018).
Η Εθνική Αρχή για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Παιδιών και την
Υιοθεσία συνέλεξε στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των παιδιών, θυμάτων
κακοποίησης, παραμέλησης και εκμετάλλευσης. Για την κατηγορία των
παιδιών ηλικίας 7 έως 9 ετών, καταγγέλθηκαν 1293 υποθέσεις κακοποίησης:
103 υποθέσεις σωματικής κακοποίησης, 191 υποθέσεις συναισθηματικής
κακοποίησης, 57 υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης, 915 υποθέσεις
παραμέλησης, 23 υποθέσεις εργασιακής εκμετάλλευσης, τέσσερις υποθέσεις
λειτουργίας για αδικήματα, ενώ δεν υπήρχε καμία υπόθεση σεξουαλικής
εκμετάλλευσης. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία αφορούν το διάστημα 1
Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018.
Τα τρέχοντα θέματα στις αντιλήψεις των πολιτών της Ρουμανίας σχετικά με
τις δυσκολίες των παιδιών περιλαμβάνουν: αυξημένη εργασία για το σπίτι
και σχολικό πρόγραμμα γεμάτο με θεωρητικό και χαοτικό περιεχόμενο, την
κατάσταση των παιδιών των οποίων οι γονείς εργάζονται στο εξωτερικό,
την εθνική και διεθνή υιοθεσία παιδιών από το σύστημα προστασίας
της Ρουμανίας, παιδιά που είναι θύματα κακοποίησης, παραμέλησης και
εκμετάλλευσης, παιδιά που ζουν σε μειονεκτικά περιβάλλοντα – παιδιά
φτωχών οικογενειών, παιδιά που ζουν στο δρόμο και επαίτες.
Στη Ρουμανία οι βασικοί παράγοντες αντιπροσωπεύονται από τον εθνικό
δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό τομέα, τον τριτογενή τομέα και τους εθελοντές. Τα
εθνικά ιδρύματα συντονίζουν τη δραστηριότητα των ινστιτούτων της χώρας,
που εκδίδουν νόμους, διατάγματα και αποφάσεις. Υπάρχουν τοπικά ιδρύματα,
Δήμοι με εξειδικευμένες υπηρεσίες, Γενικές Διευθύνσεις Κοινωνικής Αρωγής
και Παιδικής Προστασίας με εξειδικευμένες υπηρεσίες, που συντονίζουν
το έργο των γραφείων των τμημάτων και των υφιστάμενων τμημάτων και
συνεργάζονται αποτελεσματικά με παιδιά. Άλλοι παράγοντες είναι εταίροι,
συνεργάτες, ΜΚΟ σε εθνικό και τοπικό επίπεδο που παρέχουν κοινωνικές
υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες που εντοπίζονται σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο.
Η εθνική νομοθεσία της Ρουμανίας περιλαμβάνει πολλούς νόμους, διατάγματα,
παραγγελίες και κυβερνητικές αποφάσεις για την παιδική προστασία, αλλά οι
σημαντικότεροι είναι ο Νόμος 272/2004 για την προστασία και την προώθηση
των δικαιωμάτων του παιδιού και ο Νόμος 273/2004 για τη διαδικασία
υιοθεσίας. Στη Ρουμανία, τα παιδιά προστατεύονται από την κακομεταχείριση
από τη Διεθνή νομοθεσία, η οποία περιλαμβάνει: τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα
του Παιδιού της 20ης Νοεμβρίου 1989 των Ηνωμένων Εθνών, όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Συνθήκη της Λισαβόνας, καθώς και την υιοθέτηση
της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ειδική Θέση των Παιδιών
στις Εξωτερικές Δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαμβάνει, επίσης, τις
Κατευθυντήριες Γραμμές του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
Προώθηση και την Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού, καθώς και
Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

38

Παράλληλα, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει υιοθετήσει μια σειρά Συνθηκών
για ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων σχετικά με συγκεκριμένα δικαιώματα των
παιδιών. Αυτά περιλαμβάνουν: την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Νομικό
Καθεστώς των Παιδιών που Γεννήθηκαν εκτός Γάμου, την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση για την Υιοθεσία Παιδιών, αναθεωρημένη το 2008, τη Σύμβαση για
τις Προσωπικές Σχέσεις για τα Παιδιά και τη Σύμβαση για την Άσκηση των
Δικαιωμάτων των Παιδιών.
Για πολλά παιδιά, το τραύμα δεν είναι ένα απλό, τρομακτικό, απρόβλεπτο
γεγονός, αλλά μια σειρά τραυματικών εμπειριών (Finkelhor, Ormrod & Turner,
2007a∙ Terr, 1991∙ Widom, Button, Czaja & DuMont, 2005). Το βίωμα του
τραύματος από τα παιδιά είναι μοναδικό, όσον αφορά το ρόλο των κύριων
φροντιστών τους. Σε περιπτώσεις χρόνιου τραύματος, οι φροντιστές των
παιδιών είναι συχνά άμεσοι (π.χ. σωματική κακοποίηση, χρήση ουσιών από
τους γονείς), ή έμμεσοι (π.χ. έκθεση σε ενδοοικογενειακή βία) συντελεστές
του τραύματος (Karr-Morse & Wiley, 1997). Συχνά, τέτοιοι συντελεστές είναι
μέρος των διαγενεαλογικών μοτίβων της μεταβίβασης του τραύματος.
Όσον αφορά την ενδοοικογενειακή βία, αυτή η συνέχεια αναφέρεται ως «ο
κύκλος της βίας», με τις έρευνες να καταλήγουν ότι περίπου το ένα τρίτο των
γονέων που έχουν θυματοποιηθεί στην παιδική τους ηλικία, θα κακοποιήσουν
ή θα παραμελήσουν τα παιδιά τους (Kaufman & Zigler, 1987). Παρόμοια
διαγενεαλογικά μοτίβα έχουν παρατηρηθεί για τη σεξουαλική κακοποίηση,
τη συντροφική βία, τον εθισμό στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά, και την
εγκληματικότητα (Ehrensaft, Cohen, Brown, Smailes, Chen, & Johnson, 2003∙
Lev-Wiesel, 2006∙ Conger, Neppi, Kim, & Scaramella, 2003∙ Fuller, Chermack,
Cruise, Kirsch, Fitzgerald, & Zucker, 2003∙ Murray, Janson, & Farrington, 2007).
Σε μια άλλη μελέτη που επικεντρώνεται στον αντίκτυπο του βιωμένου ή
μεταβιβασμένου τραύματος στις ζωές των Αβορίγινων οικογενειών ή
κοινοτήτων, η Atkinson συνέδεσε τα ιστορικά γεγονότα που σχετίζονται
με τον αποικισμό των Αβορίγινων («τυχαίες» επιδημίες, σφαγές, λιμοκτονία
και απομάκρυνση των ανθρώπων στα αποθέματα) με τις αυξήσεις των
ποσοστών ενδοοικογενειακής βίας, παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης
και την αποδιάρθρωση της οικογένειας της εγχώριας κοινωνίας. Εντόπισε
μια οικογενειακή γραμμή σε έξι γενιές, καταχωρώντας τις γνωστές μνήμες
ότι υπήρξαν θύματα σεξουαλικής ή/και σωματικής βίας, ότι υπήρχε ένας
δράστης βίας, ότι έπασχαν από ασθένειες ψυχικής υγείας, προσπαθώντας
να αυτοκτονήσουν, και είχαν προβλήματα κατάχρησης ουσιών. Η ικανότητά
της να εντοπίσει τη μία οικογένεια ανάμεσα σε πολλές γενεές παρείχε μια
μοναδική σειρά αποδεικτικών στοιχείων για να υποστηρίξει την άποψη ότι
η παρουσία μη αναγνωρισμένου ή ανεπίλυτου τραύματος στις παλαιότερες
γενεές συνδεόταν με μια δυσλειτουργία στις επόμενες γενιές μιας
διευρυμένης οικογένειας (Atkinson, J., 1990∙ Nola Purdie, Pat Dudgeon & Roz
Walker, 2010).
Κοινωνιολογική έρευνα για την παραμέληση και κακοποίηση παιδιών, που
διεξήχθη από τον οργανισμό Save the Children της Ρουμανίας, ξεκίνησε από
την ανάγκη ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων για την κακοποίηση και
παραμέληση παιδιών στις οικογένειες της Ρουμανίας, ώστε να βελτιωθεί το
σύστημα πρόληψης, παρέμβασης και καταπολέμησης του φαινομένου.
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Για τη μελέτη αυτή επιλέχθηκε μία διπλή ερευνητική προσέγγιση: μια
ποιοτική (που στόχευε κυρίως στη διερεύνηση των αντιλήψεων, των
στάσεων και των συμπεριφορών των παιδιών σχετικά με το φαινόμενο
της κακοποίησης και της παραμέλησης) και μια ποσοτική προσέγγιση (η
οποία περιελάμβανε τη μέτρηση των απόψεων γονέων και παιδιών για την
παραμέληση και την παιδική κακοποίηση). Οι κύριοι στόχοι της έρευνας
ήταν: ο προσδιορισμός της συχνότητας των υποθέσεων κακοποίησης και
παραμέλησης στις οικογένειες της Ρουμανίας, η κατανομή των αξιών στους
συντελεστές κακοποίησης και παραμέλησης στην αγροτική/αστική διάσταση
και στο εδαφικό προφίλ (ιστορικές περιοχές), η κατανομή των συντελεστών
κακοποίησης και παραμέλησης σε σχέση με τα διαφορετικά κοινωνικά και
δημογραφικά χαρακτηριστικά, το κοινωνικοοικονομικό και το ψυχοκοινωνικό
υπόβαθρο των γονέων, η μέτρηση των στάσεων και αντιλήψεων του
πληθυσμού σχετικά με την κακοποίηση και παραμέληση των παιδιών στην
οικογένεια, το σχολείο, την ομάδα φίλων, την ομάδα εγγύτητας κλπ., καθώς
και η μέτρηση της συχνότητας του φαινομένου από την οπτική γωνία των
παιδιών (Save the Children Organization, 2013).
Στην περίπτωση της Ρουμανίας, το διαγενεαλογικό τραύμα μπορεί να
φανεί εμφανέστερα στις περιπτώσεις που εμπλέκονται άνθρωποι που
είχαν ιδρυματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος
(ορφανοτροφεία, φυλακές, στρατόπεδα εργασίας). Για να αντιμετωπισθεί
αυτή η πολύπλοκη κατάσταση, τα εθνικά και τοπικά ιδρύματα, μαζί με
διάφορες ΜΚΟ προσπαθούν να υιοθετήσουν μια προσέγγιση κοινωνικής
και συναισθηματικής ευημερίας. Αυτή η ολιστική άποψη περιλαμβάνει τη
σωματική, κοινωνική, συναισθηματική και πολιτισμική ευημερία των ατόμων
και της κοινότητάς τους. Τα ακόλουθα παραδείγματα καλών πρακτικών
αποτελούν απόδειξη της αφοσίωσης και της προθυμίας για αλλαγή που έχει
δείξει η Ρουμανία στη μάχη κατά της κακοποίησης, το διαχωρισμό και τις
διακρίσεις.
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Ρουμανία: Καλές Πρακτικές
Παράδειγμα 1: Appreciative Parenting – Holt Romania
Έρευνες έχουν επανειλημμένως αποδείξει ότι τα παιδιά που έχουν
αναπτύξει μία υποστηρικτική και γεμάτη φροντίδα σχέση με τους γονείς
τους παρουσιάζουν λιγότερα συμπτώματα όσον αφορά το τραύμα, σε
σχέση με τα παιδιά που λαμβάνουν λιγότερη στήριξη από τους φροντιστές
τους (Adams-Tucker, 1982∙ Conte & Schuerman, 1987∙ Deblinger, Steer &
Lippmann, 1999∙ Freidrich, Urquiza & Beilke, 1986∙ Scheering & Zeanah, 2001∙
Tufts, 1984). Αυτά τα παραδείγματα καλών πρακτικών που παρουσιάζονται
στη Ρουμανία εστιάζουν στις παρεμβάσεις που είναι σχεδιασμένες να
βελτιώνουν τον αντίκτυπο του χρόνιου τραύματος στην ανάπτυξη των
παιδιών. Ο κύριος στόχος του Appreciative Parenting Holt Romania είναι να
αυξήσει τη σχολική φοίτηση και να ενισχύσει τις σχέσεις γονέων-σχολείων,
αλλά και να ευαισθητοποιήσει για την κακοποίηση και τις επιπτώσεις που έχει
στο θύμα και το δράστη. Το Εγχειρίδιο και το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
για γονείς εστιάζους στις μεθόδους «appreciative parenting» για την εύρεση
πληροφοριών σχετικά με τις αντιλήψεις, τις στάσεις, τις συμπεριφορές, τις
προκλήσεις και τις επιθυμίες των γονέων, βελτιώνοντας και ενδυναμώνοντας
τις σχέσεις μεταξύ των γονέων και των παιδιών.
Το πρόγραμμα έχει δομηθεί για να βοηθήσει το γονέα να βρει τα απαραίτητα
εργαλεία για να αντιμετωπίσει το άγχος και τις καθημερινές δραστηριότητες,
τις παιδικές κληρονομιές (τραύμα, παράλογες πεποιθήσεις κ.λπ.), να
ευαισθητοποιήσει σχετικά με την ανάπτυξη του παιδιού, να αναπτύξει
επικοινωνιακές δεξιότητες, να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την κακοποίηση
και την επίδραση που έχει στο παιδί και την οικογένεια και να προτείνει
εναλλακτικές μεθόδους για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης του παιδιού.
Μέσα από τις δράσεις τους θέλουν να αυξήσουν το ενδιαφέρον των
γονέων, τόσο για την προσωπική τους φροντίδα, όσο και για τη φροντίδα
του παιδιού, μειώνοντας, έτσι, την πιθανότητα κακοποίησης. Στοχεύουν,
επίσης, στην αύξηση του χρόνου που αφιερώνεται στα παιδιά και του
βαθμού συμμετοχής των γονέων σε διάφορες δραστηριότητες με τα
παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας των θεμάτων, στην
υποστήριξη για την επίτευξη των καθηκόντων, στην αύξηση της συχνότητας
αλληλεπίδρασης των γονέων με το σχολείο, στην αύξηση του βαθμού της
εγγύτητας και της ποιότητας της γονικής επικοινωνίας με τους εκπροσώπους
του σχολείου (γονείς εκπαιδευτικοί και άλλοι δάσκαλοι), καθώς και στην
ενσωμάτωση των γονέων Ρομά στην ομάδα ρουμανικών εθνοτικών ομάδων,
γεγονός που αποτελεί ευνοϊκή προϋπόθεση για την ενσωμάτωση των Ρομά
γονέων στην κοινότητα και στην εγγύτητά τους προς αυτήν. Ένας ακόμη
στόχος είναι η δημιουργία υποστηρικτικών δικτύων από τους επικεφαλής, η
αύξηση της συχνότητας και της ποιότητας μεταξύ τους, ώστε να αναπτύξουν
δίκτυα αλληλεγγύης που να μπορούν να επεκταθούν και σε επίπεδο
κοινότητας.

Παράδειγμα 2: Preventis Association – Κέντρο Συμβουλευτικής και
Υποστήριξης Γονέων και Παιδιών
Μια άλλη καλή πρακτική είναι αυτή του Κέντρου Συμβουλευτικής και
Υποστήριξης Γονέων και Παιδιών – Preventis Association, το οποίο ασχολείται
με ζητήματα όπως οι ευάλωτοι γονείς, ο εθισμός και η κακοποίηση.Η
παρέμβαση εστιάζει στην ευαισθητοποίηση και την πρόληψη των εθισμών, την
ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη προσέγγιση για τους επωφελούμενους
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ώστε να μειωθούν οι παράγοντες κινδύνου και να αυξηθούν οι παράγοντες
προστασίας σε επίπεδο ατόμου, οικογένειας και κοινότητας, καθώς και στην
ολοκλήρωση της παρέμβασης σε επίπεδο παιδιού στο επίπεδο της οικογένειας,
μέσα από τη γονεϊκή εκπαίδευση. Εστιάζει, επίσης, στην ενημέρωση και
εκπαίδευση των ειδικών ή των ενηλίκων που αλληλεπιδρούν με τα παιδιά
επωφελούμενους (δάσκαλοι, γιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κλπ.)
και στη συνεργασία με τους εθελοντές-μέντορες που προσλαμβάνονται,
επιλέγονται και εκπαιδεύονται για να αντιστοιχιστούν με κάθε παιδί. Οι ομάδες
«ένας-προς-έναν» βασίζονται στη συμβατότητα μεταξύ του μέντορα και
του παιδιού. Οι μέντορες έχουν συνεχή επίβλεψη και παρακολούθηση, ενώ
προετοιμάζονται διαρκώς. Η όλη διαδικασία συμπληρώνεται με την παροχή
κοινωνικής βοήθειας και συμβουλευτικής στις οικογένειες των παιδιών.
Οι δράσεις του Preventis Association είναι: η ανακάλυψη ή ανάπτυξη
ικανοτήτων, προτιμήσεων ή ταλέντων για να επιτρέψουν τη μειωμένη εμπλοκή
των προ-κοινωνικών συμπεριφορών σε προβληματικές συμπεριφορές,
συμπεριλαμβανομένης και της έναρξης χρήσης ουσιών, η ανάπτυξη σχέσης
με το σχολείο, η βελτίωση της σχέσης με τους γονείς/κηδεμόνες και η
αύξηση της αυτοπεποίθησης/αυτοεκτίμησης και η ικανότητα αντιμετώπισης
δυσκολιών (ανθεκτικότητα). Οι δράσεις του περιλαμβάνουν, επίσης, την
ανάπτυξη μιας πιο θετικής στάσης για το μέλλον, την εμπλοκή των γονέων στη
γονεϊκή εκπαίδευση και στα υποστηρικτικά προγράμματα, με τα ακόλουθα
αναμενόμενα αποτελέσματα: βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των
γονέων των παιδιών που παρακολουθούν το πρόγραμμα καθοδήγησης ώστε
να αλληλεπιδράσουν εποικοδομητικά με τα παιδιά τους και να βελτιώσουν την
ικανότητά τους να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα.

Παράδειγμα 3: Κέντρο Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Παιδιών και
Γονέων SOS του Μπακάου
Ο κύριος στόχος του Κέντρου Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Παιδιών
και Γονέων SOS του Μπακάου είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε
απαραίτητες υπηρεσίες, η βελτίωση της εκπαίδευσης και η αντιμετώπιση
της παιδικής κακοποίησης. Οι κύριες μορφές υποστήριξης που παρέχονται
στους επωφελούμενους είναι εκπαιδευτική υποστήριξη, ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, πρόσβαση σε κοινωνικές, ψυχολογικές και νομικές υπηρεσίες,
ανάπτυξη γονεϊκών ικανοτήτων, οικονομική στήριξη, βελτίωση συνθηκών ζωής,
παροχή ή διευκόλυνση πρόσβασης σε φαγητό και ρουχισμό. Παράλληλα,
αναπτύσσονται προγράμματα και δραστηριότητες, ώστε να αυξηθεί η
ικανότητα των ιδρυμάτων με αρμοδιότητες στο πεδίο και την προάσπιση.
Από την ίδρυσή του το 2006, ένας αριθμός 660 παιδιών από 215 οικογένειες
επωφελήθηκαν από το Κέντρο Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Παιδιών
και Γονέων SOS του Μπακάου. Σύμφωνα με μία ανάλυση στο επίπεδο της
οργάνωσης (ανάλυση SROI) η αναλογία οφέλους-κόστους για το Κέντρο
Συμβουλευτικής είναι 7:1. Ο αντίκτυπος φαίνεται σε διάφορους κυρίαρχους
τομείς, όπως η επόμενη γενιά (συνέχιση της εκπαίδευσης και της κοινωνική και
επαγγελματικής τους ένταξης), και η εξοικονόμηση πόρων που παρατηρείται
στο σύστημα κοινωνικών παροχών. Σε μικρότερο βαθμό, η επένδυση SOS
μέσω του κέντρου συμβουλευτικής θα έχει αντίκτυπο στις τοπικές δαπάνες
και τα μεμονωμένα εισοδήματα. Ακόμα κι αν η παρέμβαση του κέντρου
συμβουλευτικής στο εισόδημα των οικογενειών, που περιλαμβάνεται στις
υπηρεσίες, δεν επιτρέπει σε όλους να ξεπεράσουν το επίπεδο ή τον κίνδυνο
φτώχιας και τον κοινωνικό αποκλεισμό, η βοήθεια των οικογενειών παραμένει
ουσιαστική ώστε να μην εγκαταλείψουν τα παιδιά τους και, ταυτόχρονα, μειώνει
τον αριθμό της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
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Παράδειγμα 4: Κέντρο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης της Κοινότητας –
Ίδρυμα St. Dimitrie
Το ημερήσιο Κέντρο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης της Κοινότητας – Ίδρυμα
St. Dimitrie, στο Μπακάου, ασχολείται με τον οικογενειακό χωρισμό, την
κακοποίηση, την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και την εκπαίδευση
σχετικά με τις διακρίσεις. Η παρέμβαση που χρησιμοποιούν είναι μια ολιστική
προσέγγιση του παιδιού που έχει δυσκολίες: παιδί, οικογένεια, σχολείο,
κοινότητα. Το Κέντρο Ημέρας προσφέρει διεπιστημονική υποστήριξη:
σχολική, καλλιτεχνική, πολιτισμική, αστική, ψυχολογική, ιατρική και κοινωνική.
Δημιουργούν ένα δίκτυο «υιοθεσίας» που δεν αντικαθιστά τους γονείς, αλλά
δίνει στα παιδιά μια αίσθηση αξιοπρέπειας και εμπιστοσύνης, κινητοποιώντας
την κοινότητα. Συμπεριλαμβάνεται η υποστήριξη της εκπαίδευσης των γονέων,
η αρωγή με προσανατολισμό τη διαμεσολάβηση και η συνεργασία με την
οικογένεια, αποφεύγοντας την κατάκριση. Αποφεύγεται η χρηματική στήριξη
των οικογενειών ως προτεραιότητα και δίνεται έμφαση στις υπηρεσίες που
μπορούν να καταστήσουν την οικογένεια έναν ενεργό εκπρόσωπο της αλλαγής,
ενώ παράλληλα κινητοποιεί θετικά τα παιδιά και τους γονείς, ενεργοποιώντας
τις δυνατότητες της οικογένειας.
Το Κέντρο Ημέρας του Ιδρύματος St. Dimitrie δραστηριοποιείται αδιάκοπα τα
τελευταία 20 χρόνια. Προσφέρει προγράμματα και κοινωνικο-εκπαιδευτικές
προσεγγίσεις που υλοποιούνται από το προσωπικό με ισχυρή προσωπική
δέσμευση, αντιπροσωπεύοντας μια ενεργό και κινητοποιημένη εμπλοκή της
κοινότητας. Στα 20 χρόνια δραστηριοποίησής του, το κέντρο έχει πάνω από
2000 παιδιά. Σύμφωνα με το Κέντρο, το πιο σημαντικό αποτέλεσμα είναι ότι
από όλα τα παιδιά που έλαβαν φροντίδα, το 98% έχει ολοκληρώσει τον κύκλο
φοίτησης του γυμνασίου και το 80% από αυτά συνέχισαν τις σπουδές τους.

Παράδειγμα 5: Χώρα του Μπακάου, Glue Club – Κοινοτικό Ίδρυμα
Υποστήριξης
Οι κύριοι τομείς που εστιάζει το Glue Club – Κοινοτικό Ίδρυμα Υποστήριξης,
της χώρας του Μπακάου είναι: η εγκατάλειψη και η ιδρυματοποίηση
των παιδιών, η κακοποίηση, η έλλειψη εκπάιδευσης, η έλλειψη γονεϊκών
ικανοτήτων και η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. Έχει υπηρεσίες
κοινωνικής αρωγής, συμβουλευτικής, ημερήσιας φροντίδας, εκπαιδευτικές
δραστηριότητες – υποστήριξη με τις εργασίες για το σπίτι, μη τυπική
εκπαίδευση που παρέχεται από δασκάλους, ψυχαγωγικές και κοινωνικές
δραστηριότητες, εκπαίδευση σε πρακτικές ικανότητες, σχολική και
επαγγελματική καθοδήγηση, μαθήματα γονεϊκότητας.
Στην αρχή του προγράμματος, το 2015, σε ένα πλαίσιο εξαιρετικής έλλειψης
ενδιαφέροντος στην εκπαίδευση, μόνο το 10% των παιδιών της περιοχής
παρακολουθούσε μαθήματα στο λύκειο. Πλέον, το 80% των επωφελούμενων
παιδιών του Club συνεχίζουν τις σπουδές τους στο λύκειο. Από αυτά, το
20% συνεχίζει τις σπουδές του στην ανώτατη εκπαίδευση. Το 95% των
νέων που έχουν επωφεληθεί από τις υποτροφίες και την καθοδήγηση,
έχουν προσαρμοσθεί στην αγορά εργασίας χωρίς δυσκολίες. Η αύξηση
του ενδιαφέροντος των γονέων για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των
παιδιών τους συνεισέφερε κατασταλτικά στην αύξηση του ποσοστού
φοίτησης και την απόδοση, ενώ έφερε σημαντικές αλλαγές στην έννοια της
πειθαρχίας, που οδήγησε στη μείωση της κακοποίησης.
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8 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Είναι εμφανές ότι έχει καταγραφεί ένας σημαντικός αριθμός υποθέσεων
παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης στις συμμετέχουσες χώρες.
Παρότι όλες οι χώρες έχουν αναπτύξει μεθόδους και στρατηγικές για την
πρόληψη και καταπολέμηση του φαινομένου, υπήρχαν μόνο ελάχιστες
πρακτικές φιλικές προς το παιδί. Η πλειονότητα των μεθόδων απευθύνεται
σε οικογένειες, ειδικούς και επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά, ενώ
εφαρμόζονται λιγότερες πρακτικές που απευθύνονται στα ίδια τα παιδιά.
Επιπλέον, οι περισσότερες πρακτικές εστιάζουν στη διαχείριση των
υποθέσεων, παρά στην πρόληψη του φαινομένου. Πολλές πρακτικές
επικεντρώνονται στην υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους,
μετά την τέλεση περιστατικού κακοποίησης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός
ότι οι περισσότερες από τις υπάρχουσες πρακτικές πρόληψης εφαρμόζονται
σε σχολεία και στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με την
κακοποίηση και τις γενικές πτυχές της.
Επιπρόσθετα, υπάρχει μόνο ένας μικρός αριθμός πρακτικών που
εστίαζαν στην εκπαίδευση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής και
των δασκάλων, για την αναγνώριση των ενδείξεων κακοποίησης, καθώς
επίσης και στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τις υποχρεώσεις και τις
γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση πιθανών υποθέσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποτελέσματα, συνίστανται οι παρακάτω
προτάσεις:

• Ενεργή συμμετοχή του κράτους και παροχή υποστήριξης σε επαγγελματίες
που εργάζονται με παιδιά.

• Περισσότερα παιδοκεντρικά μέτρα για τη διαχείριση υποθέσεων παιδικής
κακοποίησης και κακομεταχείρισης.

• Επιμόρφωση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής, για την αναγνώριση

περιπτώσεων κακοποίησης/κακομεταχείρισης.
• Κατευθυντήριες γραμμές για τους επαγγελματίες πρώτης γραμμής σχετικά με
τον τρόπο διαχείρισης τέτοιων περιστατικών.
• Δημιουργία δικτύων παραπομπών μεταξύ των οργανισμών.
• Ανάπτυξη δικτύου (εθνικού και διεθνικού) μεταξύ οργανισμών, για την
ανταλλαγή ιδεών, απόψεων και εμπειριών.
• Δράσεις ευαισθητοποίησης, που θα απευθύνονται σε παιδιά, γονείς και
δασκάλους, σχετικά με το φαινόμενο και τις πτυχές του.
• Δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας, για την αναγνώριση ενδείξεων
κακοποίησης/κακομεταχείρισης.
• Κατευθυντήριες γραμμές για την κοινότητα, σχετικά με τρόπους διαχείρισης
ανάλογων περιστατικών.
• Παροχή υποστήριξης σε γονείς, με σκοπό την πρόληψη του φαινομένου.
• Παροχή υποστήριξης στους δασκάλους, ώστε να καταγγέλλουν περιστατικά.
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