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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί κατάλληλο πλαίσιο για την 
προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, την 
απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων για την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την 
εκμάθηση των υποχρεώσεών τους, αλλά ότι, ελλείψει ενός τέτοιου πλαισίου, όλα τα 
παιδιά πρέπει, σύμφωνα με τη ΣΔΠ1, να μπορούν να απολαύουν μιας προστασίας που θα 
αναπληρώνει το οικογενειακό περιβάλλον και θα εξασφαλίζει την πλήρη ανάπτυξή τους 
χωρίς κανενός είδους διάκριση,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα του παιδιού και τα δικαιώματα των γυναικών 
είναι αδιαίρετα αλλά ότι, παρά τα εθνικά και διεθνή νομοθετήματα, τα κορίτσια και οι 
γυναίκες συχνά είναι θύματα νομικών, κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων που 
επηρεάζουν την άσκηση των θετικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, όπως η 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία,

1. υπενθυμίζει ότι η προστασία της υγείας των μητέρων πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της μελλοντικής στρατηγικής για τα δικαιώματα του παιδιού που θα πρέπει να 
προάγει συνθήκες διαβίωσης και εργασίας προσαρμοσμένες στις εγκύους ή θηλάζουσες 
γυναίκες, καθώς και ισότιμη και καθολική πρόσβαση όλων των γυναικών σε 
προγεννητική και μεταγεννητική περίθαλψη ποιότητας, προκειμένου να μειωθεί η 
μητρική και παιδική θνησιμότητα καθώς και η μετάδοση ασθενειών από τη μητέρα στο 
παιδί·

2. υπενθυμίζει ότι η μελλοντική στρατηγική πρέπει να αναγνωρίζει και να αξιοποιεί το 
σημαντικό ρόλο της οικογένειας και να προάγει πολιτικές συνδυασμού της 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, καθώς και πολιτικές δημόσιας και/ή ιδιωτικής 
στήριξης στον πατέρα και τη μητέρα, ώστε να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν και να 
μοιράζονται τις ευθύνες τους όσον αφορά τη διαπαιδαγώγηση και τη φροντίδα των 
παιδιών·

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη συλλογή στοιχείων, την πρόληψη και την 
ποινικοποίηση κάθε είδους βίας που διαπράττεται στο έδαφός τους στον ιδιωτικό και 
δημόσιο χώρο, όπως η ενδοοικογενειακή βία, η σωματεμπορία, η παιδική πορνογραφία, η 
σεξουαλική εκμετάλλευση ή οι καταστροφικές παραδοσιακές πρακτικές όπως π.χ. ο 
ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των γυναικών, οι καταναγκαστικοί γάμοι και τα 
εγκλήματα τιμής, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες που είναι τα 
κορίτσια και οι μετανάστριες, οι γυναίκες που προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες 
και τα κορίτσια με αναπηρία· 

4. παροτρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ρυθμιστικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την 

  
1 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 1989.
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τιμωρία των ατόμων που επιδίδονται σε σεξουαλικό τουρισμό με τη συμμετοχή παιδιών 
και καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προσυπογράψουν και να προωθήσουν 
κώδικες ηθικής συμπεριφοράς στην ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία, όπως ο 
κώδικας του ECPAT (Συνασπισμός για τον Τερματισμό της Παιδικής Πορνείας, Παιδικής 
Πορνογραφίας και Εμπορίας παιδιών για Σεξουαλικούς Σκοπούς) της UNICEF·

5. τονίζει ότι η μελλοντική στρατηγική και οι δράσεις των κρατών μελών πρέπει να 
περιλαμβάνουν την πρόληψη και την καταπολέμηση των βιαιοπραγιών με δράστες 
παιδιά, ιδίως στο χώρο του σχολείου, μεταξύ άλλων με εκστρατείες διαπαιδαγώγησης 
των πολιτών και κατάλληλης ευαισθητοποίησης των γονέων και των παιδαγωγών·

6. συνιστά στο πλαίσιο της μελλοντικής στρατηγικής να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική παρακολούθηση των κοριτσιών και των αγοριών που 
είναι θύματα εγκατάλειψης, κακομεταχείρισης, εκμετάλλευσης και άμεσων και/ή 
έμμεσων βιαιοπραγιών, σε πνεύμα σεβασμού του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού 
και της διάστασης του φύλου· υπενθυμίζει ότι ο αντίκτυπος της έμμεσης βίας στην 
ευημερία των παιδιών και η πρόληψή της πρέπει να ενταχθούν στις εργασίες της 
Επιτροπής·   

7. ζητεί να περιλαμβάνονται στη μελλοντική στρατηγική δράσεις πρόληψης των 
βιαιοπραγιών λόγω φύλου, επικεντρωμένες, μεταξύ άλλων, στη χωρίς διακρίσεις 
πρόσβαση στην εκπαίδευση καθώς και σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης στο θέμα της 
ισότητας ανδρών και γυναικών που θα απευθύνονται στους γονείς και στις ευάλωτες 
κοινότητες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η χειραφέτηση των κοριτσιών και η 
καλύτερη προάσπιση των δικαιωμάτων τους· καλεί την Επιτροπή να εξαρτήσει την 
πολιτική της στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας καθώς και τις εμπορικές της 
συμφωνίες από την εφαρμογή νομοθεσιών που κατοχυρώνουν την ισότητα ανδρών και 
γυναικών και καταργούν κάθε μορφή βίας εις βάρος των γυναικών και των παιδιών·

8. ζητεί από την Επιτροπή να συγκεντρώσει στοιχεία ανά φύλο και ηλικία για όλες τις 
μορφές διακρίσεων και βιαιοπραγιών εις βάρος των παιδιών, να ενσωματώσει τη 
διάσταση της ισότητας γυναικών και ανδρών σε όλες τις πολιτικές και τα μέσα της 
μελλοντικής στρατηγικής της και να εξασφαλίσει την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των πολιτικών αυτών, μεταξύ άλλων με το gender budgeting – κατάρτιση του 
προϋπολογισμού με γνώμονα το φύλο·

9. υπενθυμίζει ότι η αποτελεσματικότητα της μελλοντικής στρατηγικής επιτάσσει την 
ανάληψη δέσμευσης και την έγκριση μακροπρόθεσμων δράσεων, το συντονισμό με τις 
εθνικές πρωτοβουλίες και πολιτικές, καθώς και την παροχή στήριξης στους 
εμπλεκόμενους φορείς, και συγκεκριμένα στις ΜΚΟ.


