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Θέμα: Η οπισθοδρόμηση όσον αφορά τα δικαιώματα του παιδιού λόγω των μέτρων ανάσχεσης 
της νόσου COVID-19

Τα παιδιά, παρότι πλήττονται λιγότερο από τον ίδιο τον ιό, επωμίζονται δυσανάλογο βάρος λόγω της 
πανδημίας COVID-19, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας. Οι βρεφονηπιακοί 
σταθμοί, οι παιδικοί σταθμοί και τα σχολεία έχουν κλείσει εδώ και μήνες, επηρεάζοντας όχι μόνο την 
εκπαίδευση των παιδιών, αλλά και τη διατροφή, τη διάπλαση, την κοινωνική ανάπτυξη και την 
προστασία τους. Η εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση έχει αυξήσει τις ανισότητες στην εκπαίδευση, 
ιδίως τον ψηφιακό αποκλεισμό, συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων σε υπολογιστές και της 
έλλειψης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Τα μέτρα ανάσχεσης έχουν οδηγήσει σε αύξηση των φαινομένων 
ενδοοικογενειακής βίας, ενώ έχει επίσης υπονομευθεί το δικαίωμα των παιδιών να παίζουν. Τα μέτρα 
κοινωνικής προστασίας συχνά δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών 
τους.

Επιπλέον, η νόσος COVID-19 και τα επακόλουθα μέτρα ανάσχεσης συνιστούν ιδιαίτερη απειλή για τα 
δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες, των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα, των παιδιών Ρομά και 
των παιδιών μεταναστών.

Όσον αφορά τη βία, την κακοποίηση και την παραμέληση, η UNICEF εντοπίζει κοινούς παράγοντες 
κινδύνου που συνδέονται με τη νόσο COVID-19, και συγκεκριμένα:

– την αύξηση της φτώχειας και της επισιτιστικής ανασφάλειας λόγω της απώλειας θέσεων εργασίας 
και εισοδημάτων·

– τη διατάραξη της λειτουργίας των δικτύων αλληλοβοήθειας και κοινωνικής υποστήριξης για παιδιά 
και φροντιστές·

– τη διακοπή των υπηρεσιών κοινοτικής και κοινωνικής υποστήριξης για παιδιά και φροντιστές·

– τη διατάραξη της καθημερινότητας των παιδιών και των φροντιστών·

– την αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ και/ή χρήση ουσιών από φροντιστές·

– τις ειδικές ρυθμίσεις για τη φροντίδα των παιδιών.

Η πανδημία εξελίσσεται σε μια ευρύτερη κρίση των δικαιωμάτων του παιδιού. Τα δικαιώματα, η 
ανάπτυξη και το μέλλον των παιδιών μας απειλούνται. Η διασφάλιση ότι οι γονείς και οι φροντιστές 
είναι σε θέση να υποστηρίξουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και δεν αναγκάζονται 
να υποστούν μείωση του εισοδήματός τους δεν συνεπάγεται μόνο δαπάνες. Τουναντίον, θα πρέπει 
να θεωρηθεί επένδυση στην ποιότητα ζωής των παιδιών για ένα καλύτερο μέλλον.
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1. Τι είδους μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει αυτήν την αυξανόμενη 
οπισθοδρόμηση;

2. Στο πλαίσιο των προσπαθειών να αναχαιτιστεί αυτή η οπισθοδρόμηση, επιδιώκει η Επιτροπή να 
διασφαλίσει την ταχεία απόκριση της ερευνητικής κοινότητας, προκειμένου να αποκτήσει τα 
αναγκαία στοιχεία που θα της επιτρέψουν να κλιμακώσει τις ταχείες αξιολογήσεις, καθώς και να 
αναπτύξει επειγόντως στρατηγικές και να προετοιμάσει παρεμβάσεις σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη;
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