
Παιδική κακοποίηση στην Ευρώπη: Ομάδες θυμάτων από 17

χώρες ξεκινούν πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των

ευρωπαϊκών υποθέσεων παιδικής κακοποίησης

Σε μία διεθνή συνάντηση στην Ελβετία, ομάδες θυμάτων από όλη την Ευρώπη εγκαινίασαν την 

«Πρωτοβουλία Δικαιοσύνης». Με αυτήν την μεγάλης κλίμακας πολιτική πρωτοβουλία, πρόκειται να

αντιμετωπιστεί συνολικά η κακοποίηση των παιδιών, ιδίως σε κρατικά και εκκλησιαστικά ιδρύματα, 

για πρώτη φορά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η πρόταση για να αναχθεί σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο η επεξεργασία των υποθέσεων κακοποίησης θα υποβληθεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης, 

στο Στρασβούργο, τον Σεπτέμβριο του 2021. 

Η Ευρώπη παραβλέπει και παραμελεί την προστασία των παιδιών εδώ και δεκαετίες, 
παραβιάζοντας τα δικαιώματα τους: Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά και νέοι πέφτουν θύματα 
εκμετάλλευσης, κακομεταχείρισης και σεξουαλικής κακοποίησης. Εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις 
κακοποιήσεων συνέβησαν σε κρατικά ή εκκλησιαστικά ιδρύματα. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 
μέχρι και πριν από λίγα χρόνια, υπήρξαν μαζικές μετακινήσεις παιδιών, αναγκαστικές υιοθεσίες, 
στειρώσεις, πειράματα με φάρμακα και εμβόλια σε παιδιά και νέους. Σε πολλές περιπτώσεις σε 
όλη την Ευρώπη, υπεύθυνες εν μέρει για τα δεινά αυτά ήταν οι κρατικές αρχές, οι οποίες απέτυχαν
να προστατεύσουν τα παιδιά από τις κακοποιήσεις και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 

Έως και σήμερα, οι περιπτώσεις αυτές κακοποιήσεων δεν έχουν αντιμετωπιστεί στις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες και αυτό πρέπει να αλλάξει. 

Ομάδες θυμάτων από όλη την Ευρώπη, καθώς και ακαδημαϊκοί και ΜΚΟ, ταξίδεψαν στην Ελβετία 
για να εγκαινιάσουν την «Πρωτοβουλία Δικαιοσύνης». Μία πολιτική πρωτοβουλία που εφιστά τη 
συλλογική προσοχή σε ένα αποσιωπημένο κομμάτι της ιστορίας και στα θύματα που 
εξακολουθούν να υποφέρουν έως σήμερα, εξαιτίας της κακοποίησης στην οποία είχαν υποβληθεί 
και της έλλειψης δημόσιας αναγνώρισης και δικαίωσης. 

Η Ελλάδα ανάμεσα στις 17 χώρες που εγκαινιάζουν αυτήν την πρωτοβουλία

«Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και το Συμβούλιο της Ευρώπης έχουν καταβάλει 
σημαντικές προσπάθειες για να εξασφαλίσουν μία ενιαία πολιτική από τα κράτη-μέλη για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, εξακολουθούμε να 
υστερούμε στην επιβολή πολιτικών από κάθε ξεχωριστό κράτος-μέλος. Οι προσπάθειες μας ως 
κράτη-μέλη επικεντρώνονται κυρίως στις εκπαιδεύσεις επαγγελματιών και της κοινής γνώμης, σε 
πολιτικές πρόληψης της κακοποίησης, στον πρώιμο εντοπισμό των θυμάτων κακοποίησης και στη 
δίωξη και τιμωρία των δραστών αλλά δυστυχώς, υστερούμε στον τομέα της υποστήριξης των 
θυμάτων κακοποίησης και αποζημίωσης τους, παρά τις διαπιστώσεις μας, που βασίζονται σε 
ερευνητικά δεδομένα, για τις δια βίου συνέπειες που υφίστανται τα θύματα σεξουαλικής 
κακοποίησης. Ακριβώς για αυτό και είναι ιδιαιτέρως σημαντική η «Πρωτοβουλία Δικαιοσύνης». 
Γιατί επικεντρώνεται στην ανάγκη αποκατάστασης και δικαίωσης των θυμάτων» τονίζει η Τίνια 
Απέργη, ψυχολόγος και επιστημονική συνεργάτης στο ελληνικό σωματείο ΕΛΙΖΑ, Εταιρεία Κατά 
της Κακοποίησης του Παιδιού.



 Η «Πρωτοβουλία Δικαιοσύνης» υποστηρίζεται από ομάδες θυμάτων, ακαδημαϊκούς και ΜΚΟ από 
όλα τα μέρη της Ευρώπης. Οι εκπρόσωποι από περισσότερες από 17 χώρες έως τώρα, σε κοινή 
τους δήλωση που συνυπογράφουν, αναφέρονται στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας αυτής, που 
είναι η δημόσια αναγνώριση της αδικίας, η αποκατάσταση των θυμάτων και η ακαδημαϊκή 
αξιολόγηση. www.justice-initiative.eu.

Η πρόταση θα υποβληθεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης εντός 2 εβδομάδων

«Η πρωτοβουλία αυτή είναι κεντρικής σημασίας για την Ευρώπη» δηλώνει ο Πρόεδρος της 
ελβετικής αντιπροσωπίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Εθνικός Σύμβουλος Pierre-Alain Fridez. 
«Μόνο αν συμφιλιωθούμε με το παρελθόν μπορούμε να οικοδομήσουμε το μέλλον». Για τον λόγο 
αυτό, θα καταθέσει πρόταση τις επόμενες ημέρες στο Στρασβούργο, η οποία θα περιέχει τα 
βασικά αιτήματα αυτής της πρωτοβουλίας και θα πρέπει να οδηγήσει σε μία περιεκτική 
επανεκτίμηση του σκοτεινού αυτού κεφαλαίου. Σύμφωνα με τον ευρωπαίο πολιτικό, η 
πρωτοβουλία αυτή θα βρει ηχηρή ανταπόκριση από τη συντριπτική πλειονότητα. 

Η Ελβετία ως πρότυπο για μία ευρωπαϊκή επανεκτίμηση

«Η ώρα για αποζημιώσεις επείγει», εξηγεί ο εμπνευστής της πρωτοβουλίας Guido Fluri, ο οποίος 
υποστηρίζει την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία μέσα από το έγκριτο ίδρυμα του, ενώ έχει λάβει τιμητικό 
διδακτορικό τίτλο από το Πανεπιστήμιο της Λουκέρνης για τη δέσμευση του στην προστασία των 
παιδιών. «Τα περισσότερα από τα θύματα είναι πλέον ηλικιωμένα και εύθραυστα. Ήρθε η ώρα να 
βιώσουν τη δικαίωση, την αναγνώριση και την αντιμετώπιση της αδικίας, σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Στην Ελβετία, το Ίδρυμα Guido Fluri, μαζί με ομάδες θυμάτων, κατάφερε να ανάγει την 
«πρωτοβουλία Αποζημίωσης» σε επιτυχία: περισσότερα από 10.000 θύματα σοβαρής 
κακοποίησης στην παιδική τους ηλικία έχουν λάβει αποζημιώσεις. Επιπρόσθετα, η Ελβετία 
επεξεργάζεται επιστημονικούς τρόπους στήριξης των θυμάτων με διάφορα προγράμματα. Με 
γνώμονα την ελβετική εμπειρία και τις θετικές λύσεις που δόθηκαν σε άλλες χώρες στα πλαίσια της
δικαίωσης των θυμάτων κακοποίησης, ομάδες θυμάτων από όλη την Ευρώπη ένωσαν τις δυνάμεις
τους για να ακολουθηθεί η στρατηγική δικαίωσης των θυμάτων (αναγνώρισης και αποζημίωσης) σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η «Πρωτοβουλία Δικαιοσύνης» αποτελεί έκφραση αυτής της προσπάθειας. Η
συμφιλίωση με το παρελθόν θα ενδυναμώσει και θα ενισχύσει τις πολιτικές πρόληψης της 
κακοποίησης και προστασίας των παιδιών μακροπρόθεσμα, σε όλη την Ευρώπη. 

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: www.justice-initiative.eu
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