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Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού: κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής
και πολιτικής ασφαλείας

Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2020

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού στις 20 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο
Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, δήλωσαν
τα εξής:

«Η φετινή χρονιά έδειξε, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, πόσο η κρίση διαταράσσει τη ζωή των
παιδιών, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία ζούνε. Η πανδημία του κορονοϊού και οι
κοινωνικοοικονομικές της επιπτώσεις έχουν σοβαρό και, ενδεχομένως, μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στη
μάθηση, την ευημερία, την ανάπτυξη και την προστασία των παιδιών. Τα παιδιά κινδυνεύουν να
μείνουν πίσω στην εκπαίδευση, να περιπέσουν σε συνθήκες φτώχειας και να γίνουν θύματα βίας,
κακοποίησης και παραμέλησης. Πολλά παιδιά υποφέρουν λόγω περιορισμένης ή άνισης πρόσβασης σε
υπηρεσίες και σε φροντίδα. Η πανδημία έφερε στην επιφάνεια τις βαθειές ανισότητες που
εξακολουθούν να υπάρχουν και ανέδειξε τα σοβαρά κενά στα συστήματα προστασίας των παιδιών σε
όλο τον κόσμο.

Πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο μαθητές στον κόσμο έχουν επηρεαστεί από το κλείσιμο των σχολείων,
ενώ τουλάχιστον 1 στους 3 — δηλαδή πάνω από 460 εκατομμύρια μαθητές — δεν έχει πρόσβαση σε
εξ αποστάσεως μάθηση. Για πολλά παιδιά, ιδίως για εκείνα που ζούν ήδη σε ζώνες συγκρούσεων ή
υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες, το να πηγαίνουν στο σχολείο σημαίνει πολύ περισσότερα από
πρόσβαση στην εκπαίδευση· σημαίνει, επίσης, πρόσβαση σε νερό και αποχέτευση, σε διατροφή, σε
φροντίδα και ασφάλεια, που διαφορετικά δεν θα τους παρέχονταν. Η έλλειψη πρόσβασης σε αυτά τα
αγαθά συνεπάγεται, για πολλά από αυτά τα παιδιά, διαβίωση υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας ή την
υποχρέωση να εγκαταλείψουν την εκπαίδευση και να αναζητήσουν εργασία. Για την αντιμετώπιση
αυτών των προβλημάτων, τον Σεπτέμβριο η ΕΕ και η UNICEF εξέπεμψαν από κοινού μήνυμα S.O.S
στον κόσμο για την προώθηση μέτρων που θα επιτρέψουν να διατηρηθεί η πρόσβαση στην
εκπαίδευση για όλα τα παιδιά.

Η πανδημία είχε επίσης ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση
παιδιών στο διαδίκτυο. Τον Ιούλιο η ΕΕ ενέκρινε τη Στρατηγική της ΕΕ για αποτελεσματικότερη
καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, και τον Σεπτέμβριο ενέκρινε νομοθετική
πρόταση για να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες - πάροχοι θα μπορούν να συνεχίσουν τον εντοπισμό, την
καταγγελία και την αφαίρεση υλικού που αφορά περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο
διαδίκτυο. Η ΕΕ εξακολουθεί επίσης να εφαρμόζει το έργο CLEAR Cotton, για την παρακολούθηση της
κατάστασης των παιδιών, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν επιστρέφουν στην παιδική εργασία και δεν
εγκαταλείπουν ολοκληρωτικά το σχολείο.

Το πρόσφατα εγκριθέν σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2020-
2024 καθορίζει δράσεις για την προώθηση, προστασία και τον σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των
παιδιών. Η εφαρμογή του θα υποστηριχθεί από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, το
οποίο επιβεβαιώνει τη σημασία των δικαιωμάτων του παιδιού μέσω γεωγραφικών προγραμμάτων και
θεματικών πρωτοβουλιών.

Το επόμενο βήμα μας θα είναι να εγκρίνουμε τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού το
2021, να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουν ανακύψει λόγω της πανδημίας και να
προτείνουμε δράσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών, την προστασία και την προαγωγή
των δικαιωμάτων των παιδιών σε όλα τα επίπεδα, στην ΕΕ και παγκοσμίως. Η στρατηγική αυτή
συνδέεται στενά με τη Σύσταση για ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά, την οποία θα προτείνουμε το
επόμενο έτος. Η Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα παιδιά θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να καταβάλουν
προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου να διασφαλιστεί η πρόσβαση των παιδιών που διατρέχουν
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σε βασικές υπηρεσίες, όπως η εκπαίδευση, η
υγειονομική περίθαλψη, η τροφή και η ποιοτική στέγαση.

Τα παιδιά έχουν την εξαιρετική ευκαιρία να γίνουν οι σημαντικότεροι φορείς αλλαγής. Είναι συλλογική
μας ευθύνη να τους δώσουμε τα μέσα για να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους· έτσι θα
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οικοδομήσουμε κοινωνίες ελεύθερες, χωρίς αποκλεισμούς, με ευημερία, ειρήνη και δημοκρατία.»

Ιστορικό

Η ΕΕ προσπαθεί να μετριάσει τις επιβλαβείς επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού,
προσαρμόζοντας τα έργα της ανά τον κόσμο, ώστε να εστιάζουν στις επιπτώσεις της πανδημίας και να
λαμβάνουν υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Στην Αφρική, η ΕΕ επένδυσε 10 εκατ. EUR για
την αντιμετώπιση ζητημάτων προστασίας του παιδιού που προκύπτουν από την πανδημία του
κορονοϊού και επιδεινώνονται από αυτήν, μέσω προγράμματος της Πρωτοβουλίας Joining Forces. H EE
επανεστίασε άμεσα την πρωτοβουλία Spotlight ΕΕ-ΗΕ με στόχο την καταπολέμηση της αύξησης της
βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Περισσότερα από 21 εκατ. EUR διατέθηκαν
προκαταβολικά για να δοθεί προτεραιότητα σε γραμμές βοήθειας και καταφύγια για επιζώντες στη
Νοτιοανατολική Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, τον Ειρηνικό και την Καραϊβική.

Ύστερα από την ανακοίνωση του 2018 για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και
παρατεταμένων κρίσεων, η ΕΕ συνέχισε να εστιάζει τις δράσεις της στην επάνοδο των παιδιών που
βρίσκονται εκτός σχολείου, σε ασφαλή και ποιοτική εκπαίδευση. Η δέσμευση της ΕΕ για την
εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης διατηρείται στο επίπεδο του 10 % του προϋπολογισμού
της για ανθρωπιστική βοήθεια. Η ΕΕ δίνει το παράδειγμα ώστε να ξεπεραστούν οι ανισότητες, και η
κρίση στην εκπαίδευση, λόγω κορονοϊού, να μετατραπεί σε ευκαιρία για την οικοδόμηση καλύτερης,
πιο συμμετοχικής και πιο ισότιμης εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με την προστασία των πλέον ευάλωτων
ατόμων. Η ΕΕ στηρίζει επίσης ανθρωπιστικά σχέδια προστασίας των παιδιών, μεταξύ άλλων για την
πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας, την πρόληψη της στρατολόγησης και χρησιμοποίησης
παιδιών, τον εντοπισμό και την επανένωση οικογενειών, την ψυχοκοινωνική στήριξη και τη στήριξη
ασυνόδευτων παιδιών και παιδιών που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους.

Μέσω των συνεχών προσπαθειών της για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας και χάρη στη
συνεργασία της με τη ΔΟΕ, η ΕΕ συνέβαλε, το 2020, στην καθολική επικύρωση της σύμβασης της
ΔΟΕ αριθ.°182, του 1999, σχετικά με τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας. Η βιώσιμη
πρωτοβουλία της ΕΕ για το κακάο, που εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο, θα συμβάλει στη μείωση της
παιδικής εργασίας, η οποία είναι εξαιρετικά διαδεδομένη στις κυριότερες χώρες παραγωγής κακάο.

Όσον αφορά τα παιδιά-μετανάστες, το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, που
παρουσιάστηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2020, θέτει το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού στην πρώτη
γραμμή και περιλαμβάνει ενισχυμένες διασφαλίσεις για τα παιδιά μετανάστες. Τον Οκτώβριο του
2020, η ΕΕ, σε συνεργασία με την UNICEF και την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες, δρομολόγησε το πρόγραμμα της ΕΕ για την παγκόσμια προώθηση των βέλτιστων
πρακτικών για τα παιδιά μετανάστες, προκειμένου η κράτηση μεταναστών να αντικατασταθεί από την
περαιτέρω χρήση εναλλακτικών επιλογών φροντίδας. Το πρόγραμμα για την προστασία των παιδιών
που πλήττονται από τη μετανάστευση στη νοτιοανατολική, νότια και κεντρική Ασία, που
δρομολογήθηκε στα τέλη Ιανουαρίου 2018, εξακολουθεί να στηρίζει την πρόσβαση όλων των παιδιών
στα εθνικά συστήματα προστασίας. Από το 2011, η ΕΕ παρέχει στήριξη για την ενίσχυση της
περιφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας για την προστασία των παιδιών μέσω του δικτύου
Δυτικής Αφρικής για την προστασία των μετακινούμενων παιδιών.

Η ΕΕ εξακολουθεί να στηρίζει δύο παγκόσμια προγράμματα της UNICEF και του Ταμείου των
Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA) για την αντιμετώπιση των γάμων παιδιών, των
πρόωρων και καταναγκαστικών γάμων παιδιών και για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των
γυναικείων γεννητικών οργάνων μέσω της πρωτοβουλίας «Spotlight» στο πλαίσιο του περιφερειακού
προγράμματος για την Αφρική (Stream II).

Η δέσμευση της ΕΕ για την ευημερία των παιδιών εντός και εκτός διαδικτύου παραμένει βασική
προτεραιότητα. Το 2020, τα κέντρα για ασφαλή χρήση του διαδικτύου που χρηματοδοτούνται από την
ΕΕ διεξήγαγαν ειδική εκστρατεία ευαισθητοποίησης και συνέχισαν να παρέχουν τηλεφωνικές γραμμές
βοήθειας για την υποστήριξη των νέων χρηστών που αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερους
κινδύνους στο διαδίκτυο, καθώς και υπηρεσίες ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής για την καταγγελία
υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η στρατηγική της ΕΕ για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης
παιδιών, η οποία παρουσιάστηκε τον Ιούλιο, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της σεξουαλικής
κακοποίησης παιδιών με τη θέσπιση ισχυρού νομικού πλαισίου, τη βελτίωση του συντονισμού και την
αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από κάθε άποψη, συμπεριλαμβανομένης της
πρόληψης, της εξιχνίασης αδικημάτων και της παροχής βοήθειας στα θύματα. Τον Σεπτέμβριο, η
Επιτροπή πρότεινε προσωρινό κανονισμό για να διασφαλιστεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτυακής
επικοινωνίας θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τον εντοπισμό, την καταγγελία και την αφαίρεση
υλικού που αφορά περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο, μετά την 21η
Δεκεμβρίου 2020. Το 2021, η Επιτροπή θα προτείνει μακροπρόθεσμη νομοθεσία για την αντιμετώπιση
της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και την αντικατάσταση του προσωρινού κανονισμού. Η ΕΕ
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εξακολουθεί να στηρίζει την Παγκόσμια Συμμαχία WePROTECT για τον τερματισμό της σεξουαλικής
κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο (WPGA), μεταξύ άλλων συμμετέχοντας στο συμβούλιο πολιτικής
της.

Η ΕΕ ανέπτυξε πρόγραμμα 13 εκατ. EUR για την ποιοτική εναλλακτική φροντίδα των παιδιών και την
αποϊδρυματοποίηση, στο πλαίσιο του οποίου υλοποιούνται πέντε έργα στην Αρμενία, το Μπουρούντι,
την Καμπότζη, τη Γεωργία και τη Μιανμάρ. Οι πρωτοβουλίες της ΕΕ σε 17 εταίρους διεύρυνσης και
γειτονίας συμβάλλουν στην αποτροπή του χωρισμού οικογενειών και στην ενίσχυση της ποιοτικής
εναλλακτικής φροντίδας για παιδιά που στερούνται επαρκούς γονικής φροντίδας. Η ΕΕ ενέκρινε
απόφαση για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τα μετακινούμενα παιδιά στη Δυτική
Αφρική (7,9 εκατ. EUR), η οποία θα εφαρμοστεί από την UNICEF στη Μπουρκίνα Φάσο, τη Γουινέα
Κόνακρι, το Μάλι, τη Μαυριτανία, τον Νίγηρα και τη Νιγηρία.

Όσον αφορά το έργο της ΕΕ στο πλαίσιο της κρίσης στη Συρία, η ΕΕ και η UNICEF δημοσίευσαν από
κοινού «Το Βιβλίο των Ονείρων» («The Book of Dreams»), το οποίο αφηγείται τις ιστορίες, τις ελπίδες
και τα όνειρα παιδιών που πλήττονται από τον πόλεμο στη Συρία. Το βιβλίο αυτό αποτελεί φόρο τιμής
στα παιδιά της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής, προβάλλοντας την εταιρική σχέση ΕΕ-UNICEF για
την στήριξή τους.

STATEMENT/20/2138

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Nabila MASSRALI (+32 2 298 80 93)
Xavier CIFRE QUATRESOLS (+32 2 297 35 82)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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