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-Απαιτείται να υπάρχουν σε όλα τα κράτη οι κατάλληλες υποδομές, ώστε να μπορεί ένα παιδί να αναζητήσει βοήθεια και στέγη, αν υπέστη

κακοποίηση.

-Το σχολείο είναι ένας χώρος που μπορεί να μιλήσει και να εμπιστευτεί το παιδί.

-Ειδικά στη χώρα μας απαιτείται μεγάλη προσπάθεια για να «ανοίξουμε» τα στόματα των παιδιών μας για να μας εμπιστευτούν.

-Οι εκπαιδευτικοί γενικότερα επιτελούν σπουδαίο έργο και τα κράτη αρμόζει να συνεργαστούν, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για το καλό των

παιδιών, για ένα καλύτερο μέλλον.

Ομάδα στόχος: Παιδιά και οικογένειες σε κίνδυνο

Βασικά χαρακτηριστικά: Εμπλοκή φορέων στην αντιμετώπιση προβλημάτων και στην προστασία του παιδιού σε κίνδυνο

παραμέλησης και κακοποίησης.

Βασική αρχή της έννοιας του «gatekeeping»: η προστασία του παιδιού διασφαλίζεται πρωταρχικά μέσα στην οικογένεια και h

εξωοικογενειακή προστασία επιλέγεται ως έσχατη λύση. Στην Ισλανδία οι τοπικές υπηρεσίες προστασίας του παιδιού, λαμβάνουν όλα

τα αναγκαία μέτρα για να ξεπεραστεί το πρόβλημα της οικογένειας. Στην αποτυχία, τότε και μόνον τότε κρίνεται απαραίτητη η

απομάκρυνση του παιδιού από τη φυσική του οικογένεια.

Στη Σουηδία παρέχονται κίνητρα υποστήριξης της οικογένειας από την τοπική αυτοδιοίκηση με:

- τη δημιουργία αρχής / φορέα για την αξιολόγηση της κατάστασης του παιδιού και το συντονισμό των παραπέρα δράσεων

- την παροχή μιας σειράς υπηρεσιών από τους δήμους για την προστασία του παιδιού και της οικογένειας

- τη λήψη αποφάσεων με βάση την αξιολόγηση των αναγκών του παιδιού και της οικογένειας και

- την ανάπτυξη ενός συστήματος συνεχούς πληροφόρησης και παρακολούθησης της πορείας όλων των εγγεγραμμένων

περιστατικών (Council of Europe, 2003).

Σπίτια για τα παιδιά ‘Barnahus’, Σουηδία, Ισλανδία

- Διεπιστημονική αξιολόγηση

- Αστυνομικές υπηρεσίες με ειδίκευση σε θέματα ανηλίκων, που εκτελούν προανακριτικό έργο

- Κοινωνικές υπηρεσίες παιδικής προστασίας (εκτίμηση της κατάστασης του παιδιού θύματος και της οικογένειάς του)

- Ιατρικές υπηρεσίες (διαπίστωση της σωματικής βλάβης ή της σεξουαλικής κακοποίησης του παιδιού)

- Μονάδες αποκατάστασης και θεραπείας που παρεμβαίνουν για την υποστήριξη του παιδιού

- Βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις  

Πρόληψη

Η πρωτογενής πρόληψη-θεσμοί, στο ευρύ κοινό και στα ίδια τα παιδιά.

Δευτερογενής πρόληψη-έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος, πριν ακόμα συμβεί.

Τριτογενής πρόληψη-θεραπεία του προβλήματος όταν η κακοποίηση έχει ήδη συμβεί και περιλαμβάνει παρεμβάσεις για να μειωθούν

οι αρνητικές συνέπειες αυτού του γεγονότος και να διακοπεί η επαναθυματοποίηση (Αγάθωνος- Γεωργοπούλου, 1998).

Το 11% των εκπαιδευτικών: α) εντόπισε περιπτώσεις παιδικής κακοποίησης ανάμεσα στους μαθητές τους, αλλά δεν τις

ανέφεραν,

β) δήλωσαν ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευσή τους δεν ήταν επαρκής για να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις παιδικής

κακοποίησης (Hawkins & McCallum 2001).

Tα παιδιά κάτω των 4 ετών έχουν υπερδιπλάσιο ποσοστό κινδύνου από τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 5-14 ετών. Για τα παιδιά κάτω

των 5 ετών, σε μη ανεπτυγμένες χώρες, η συχνότητα παιδοκτονίας είναι μεγαλύτερη.

Αφρική (17,9/100.000 για τα αγόρια και 12,7/100.000 για τα κορίτσια) απ’ ότι στην Ευρώπη (Αγάθωνος-Γεωργοπούλου, 2009).

Ο Π.Ο.Υ. (1999) υπολογίζει ότι 40.000.000 παιδιά σε όλον τον κόσμο πέφτουν θύματα βίας κάθε χρόνο, δολοφονούνται, αμέσως

μετά τη γέννησή τους περίπου 53.000 βρέφη, μόλις διαπιστωθεί πως είναι κορίτσια, σε χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα.

Η.Π.Α. κακοποιούνται το 1% -2% των παιδιών μέχρι την ηλικία των 18 ετών κάθε χρόνο και από αυτά, περίπου 2.500-5.000,

πεθαίνουν εξ αιτίας αυτής της κακοποίησης.

Μεγάλη Βρετανία η συχνότητα κυμαίνεται από 1% -2% για παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών, ετησίως.

Σουηδία,κακοποιούνται 1,5 εκατομμύριο παιδιά (4%)

Ρουμανία, σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., υπολογίζονται μεγάλες διακυμάνσεις από 5% -16%.

Γαλλία αναφέρονται 400.000 περιπτώσεις κακοποιημένων παιδιών το χρόνο, με κάθε μορφή κακοποίησης, πλην της

σεξουαλικής.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (2006) σε μελέτη για τη σεξουαλική κακοποίηση αναφέρει 73.000.000 αγόρια και 150.000.000

κορίτσια την υφίστανται σε όλον τον κόσμο.

Διάφορες χώρες εκτιμούν συχνότητα που κυμαίνεται από 7% -36% στις γυναίκες και από 3%-29% στους άνδρες. Από αυτές

προκύπτει ότι η σεξουαλική παραβίαση είναι συχνότερη στα κορίτσια από ότι στα αγόρια.

Στις Η.Π.Α., σε δείγμα 930 γυναικών που παραβιάστηκαν σεξουαλικά πριν τα 18 τους χρόνια, κατέδειξε ότι το 29%

παραβιάστηκαν από μέλος της οικογένειάς τους.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ «GATEKEEPING» ΣΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ

Κυριακή Παπαδοπούλου
Νηπιαγωγός, 2ος ΒΝΣ Θεσσαλονίκης

H παιδική κακοποίηση: σωματική, συναισθηματική, σεξουαλική κακοποίηση, παραμέληση παιδιών, καθώς και

εμπορική ή άλλη εκμετάλλευσή τους με σημαντικές επιπτώσεις στο παιδί, στην οικογένεια και στην κοινωνία

(Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 2006). Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην πρόληψη και αντιμετώπιση του

φαινομένου είναι καταλυτικός και σύμφωνα με το Νόμο 3500/06 η αναφορά πιθανών περιπτώσεων παιδικής

κακοποίησης είναι υποχρεωτική. Η ενδοοικογενειακή βία και συγκεκριμένα η κακοποίηση του παιδιού, εμφανίζεται

διαχρονικά από τους αρχαίους χρόνους έως και σήμερα (Χατζηφωτίου, 2005).

«Η ισχύουσα νομοθεσία κάθε χώρας για την ενδοοικογενειακή βία, αφενός καθρεπτίζει την αναγνώριση της ύπαρξής της και

αφετέρου την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στο φαινόμενο αυτό» (Στρατίκη, 2007).

Σύμφωνα με το κείμενο της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού (Ν.2101 ΦΕΚ 192/2-12-1992), τα συμβαλλόμενα κράτη

συμφώνησαν τα εξής:

Άρθρο 19

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά μέτρα, προκειμένου

να προστατεύσουν το παιδί από κάθε μορφή βίας, προσβολής ή βιαιοπραγιών σωματικών ή πνευματικών, εγκατάλειψης ή

παραμέλησης, κακής μεταχείρισης ή εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας, κατά το χρόνο που βρίσκεται

υπό την επιμέλεια των γονέων του ή του ενός από τους δύο, του ή των νόμιμων εκπροσώπων του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου

στο οποίο το έχουν εμπιστευθεί.

2. Αυτά τα προστατευτικά μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν, όπου χρειάζεται, αποτελεσματικές διαδικασίες για την

εκπόνηση κοινωνικών προγραμμάτων, που θα αποσκοπούν στην παροχή της απαραίτητης υποστήριξης στο παιδί και σε αυτούς οι

οποίοι έχουν την επιμέλειά του, καθώς και για άλλες μορφές πρόνοιας και για το χαρακτηρισμό, την αναφορά, την παραπομπή, την

ανάκριση, την περίθαλψη και την παρακολούθηση της εξέλιξής τους στις περιπτώσεις κακής μεταχείρισης του παιδιού που

περιγράφονται πιο πάνω και όπου χρειάζεται, για διαδικασίες δικαστικής παρέμβασης.

Άρθρο34 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προστατεύσουν το παιδί από κάθε μορφή σεξουαλικής

εκμετάλλευσης και σεξουαλικής βίας. Για το σκοπό αυτόν, τα Κράτη, ειδικότερα, παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα σε εθνικό, διμερές

και πολυμερές επίπεδο για να εμποδίσουν:

α. Την παρακίνηση ή τον εξαναγκασμό των παιδιών σε παράνομη σεξουαλική δραστηριότητα.

β. Την εκμετάλλευση των παιδιών για πορνεία ή για άλλες παράνομες σεξουαλικές δραστηριότητες.

γ. Την εκμετάλλευση των παιδιών για την παραγωγή θεαμάτων ή υλικού πορνογραφικού χαρακτήρα.


