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Θέμα: Η σεξουαλική βία κατά των παιδιών ως όπλο πολέμου σε εμπόλεμες ζώνες

Η οργάνωση Save the Children δημοσίευσε πρόσφατα μια έκθεση με τίτλο «Όπλο πολέμου: 
Σεξουαλική βία κατά παιδιών κατά τη διάρκεια συγκρούσεων»1, στο πλαίσιο της εκστρατείας της 
«Σταματήστε τον πόλεμο κατά των παιδιών», η οποία καταδεικνύει πως 426 εκατομμύρια παιδιά σε 
όλο τον κόσμο ζουν σε εμπόλεμες ζώνες. Από τα παιδιά αυτά, 72 εκατομμύρια, ή ένα στα έξι, ζουν σε 
απόσταση 50 χιλιομέτρων από συγκρούσεις, όπου, το 2019, ένοπλες ομάδες ή δυνάμεις άσκησαν 
σεξουαλική βία κατά παιδιών. To 1990, o αριθμός ήταν 8,5 εκατομμύρια.

Σε σύγκριση με πριν από 30 χρόνια, ο κίνδυνος που διατρέχουν παιδιά σε εμπόλεμες ζώνες να 
πέσουν θύματα σεξουαλικής βίας στα χέρια ενόπλων ομάδων ή δυνάμεων έχει δεκαπλασιαστεί, ιδίως 
στην Υεμένη, τη Σομαλία, το Ιράκ, τη Συρία, την Κολομβία και το Νότιο Σουδάν. Ο βιασμός, η 
σεξουαλική δουλεία, η πορνεία, η καταναγκαστική εγκυμοσύνη, η στείρωση και οι καταναγκαστικές 
αμβλώσεις, ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων, η σεξουαλική κακοποίηση και τα 
βασανιστήρια που διαπράττονται από ένοπλες ομάδες έχουν καταστεί πραγματικά όπλα πολέμου.

Υπό το φως της επικείμενης δημοσίευσης της στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού 
(2021-2024), ιδίως όσον αφορά την εξωτερική της διάσταση:

1. Σε ποιες συγκεκριμένες δράσεις προτίθεται να προβεί η Επιτροπή για να ενισχύσει τη συλλογή 
δεδομένων, να αντιμετωπίσει τα αίτια και να καταπολεμήσει την ατιμωρησία αυτής της 
τραγωδίας;

2. Με ποιο τρόπο προτίθεται να υποστηρίξει τις υπηρεσίες που παρέχονται από μη κυβερνητικές 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις περιοχές υψηλού κινδύνου;

Βουλευτής που στηρίζει την ερώτηση2

1 https://resourcecentre.savethechildren.net/library/weapon-war-sexual-violence-against-children-conflict
2 Αυτή η ερώτηση έχει τη στήριξη βουλευτή εκτός των συντακτών: Olivier Chastel (Renew)


