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Δελτίο Τύπου του FRA 

Βιέννη, 2 Δεκεμβρίου 2015 

Τα παιδιά με αναπηρία κινδυνεύουν να πέσουν θύματα 

κακοποίησης εξαιτίας ελλείψεων στην παροχή 

προστασίας 

Τα αγόρια και τα κορίτσια με αναπηρία είναι πιθανότερο να πέσουν θύματα 

σωματικής και σεξουαλικής βίας και παραμέλησης σε σχέση με τα αγόρια 

και τα κορίτσια χωρίς αναπηρία. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του 

Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), 

είναι επίσης πιθανότερο να προστατεύονται λιγότερο, καθώς ενδέχεται να 

μην καλύπτονται πλήρως από τη γενική προστασία που προβλέπεται για τα 

παιδιά και τα άτομα με αναπηρία. Συνεπώς, είναι αναγκαίο τα εθνικά 

συστήματα προστασίας του παιδιού, καθώς και οι συναφείς πολιτικές και 

δράσεις, να επικεντρωθούν συγκεκριμένα στα παιδιά με αναπηρία ώστε να 

ενσωματώνονται πλήρως στην κοινωνία και να ζουν μια ζωή απαλλαγμένη 

από τη βία.  

«Οφείλουμε να προστατεύσουμε αποτελεσματικότερα τα παιδιά με αναπηρία από 

τη βία, την κακοποίηση και τον εκφοβισμό», δηλώνει ο προσωρινός διευθυντής του 

FRA, Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος, την παραμονή της παγκόσμιας ημέρας ατόμων 

με αναπηρία. «Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να λάβουν μέτρα για την 

αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος το οποίο παραμένει σε μεγάλο βαθμό στην 

αφάνεια. Τα παιδιά με αναπηρία πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζουν χωρίς 

φόβο σε μια κοινωνία στην οποία είναι πλήρως ενσωματωμένα».  

Στην έκθεση με τίτλο «Violence against children with disabilities: legislation, 

policies and programmes in the European Union» (Βία κατά των παιδιών με 

αναπηρία: νομοθεσία, πολιτικές και προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση) 

εξετάζονται οι μορφές, τα αίτια και οι συνθήκες εκδήλωσης φαινομένων βίας κατά 

παιδιών με αναπηρία και προτείνονται βήματα για την αντιμετώπισή τους. 

Ενώ τα επίσημα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των παιδιών με αναπηρία και την 

έκταση της βίας που υφίστανται δεν είναι διαθέσιμα, η εν λόγω έκθεση καταδεικνύει 

τα ευάλωτα σημεία αυτών των παιδιών τα οποία προκύπτουν από την κοινωνική 

τους απομόνωση, τον στιγματισμό τους και τον υψηλότερο βαθμό εξάρτησής τους 

από την περίθαλψη και την υποστήριξη. 

Επίσης, στην έκθεση τονίζονται τα σημεία στα οποία η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 

μπορούν να παρέμβουν με τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να προστατεύουν 

αποτελεσματικότερα τα παιδιά με αναπηρία: 

 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της προστασίας του παιδιού: Οι υπηρεσίες 

προστασίας του παιδιού πρέπει να παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη στα 

https://fra.europa.eu/en/publication/2015/children-disabilities-violence
https://fra.europa.eu/en/publication/2015/children-disabilities-violence


 

2 

 

παιδιά με αναπηρία και στις οικογένειές τους, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 

πτυχές της ζωής του παιδιού.   

 Καταπολέμηση της απομόνωσης και του διαχωρισμού: Απαιτούνται 

μεγαλύτερες προσπάθειες για την εξασφάλιση εκπαίδευσης χωρίς 

αποκλεισμούς, την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και την οικοδόμηση 

κοινωνιών με λιγότερους αποκλεισμούς.   

 Ενισχυμένη και συντονισμένη υποστήριξη: Τα κράτη μέλη πρέπει να 

μεριμνούν για τη θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών συντονισμού, όπως εστιακά 

σημεία, προκειμένου να υπάρχει σύνδεση μεταξύ του έργου διαφόρων 

επαγγελματιών. Αυτό αφορά επαγγελματίες σε τομείς όπως η υγειονομική 

περίθαλψη, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η εκπαίδευση, οι δικαστικές αρχές και οι 

υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων.  

 Προαγωγή της πρόληψης με επίκεντρο το παιδί και της συμμετοχής των 

παιδιών: Τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι υπάρχει εκπροσώπηση 

των παιδιών με αναπηρία, είτε άμεσα είτε μέσω οργανώσεων εκπροσώπησης και 

οργανώσεων οικογενειών, κατά την ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση 

της εφαρμογής νόμων, πολιτικών, υπηρεσιών και μέτρων για την αντιμετώπιση 

της βίας.  

Στην έκθεση αναφέρονται επίσης παραδείγματα υφιστάμενων μέτρων προστασίας 

και πρόληψης που απευθύνονται σε επαγγελματίες, σε οικογένειες ή στα ίδια τα 

παιδιά με αναπηρία. 

Για να διαβάσετε την έκθεση, μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: Violence against 
children with disabilities: legislation, policies and programmes in the European 

Union (Βία κατά των παιδιών με αναπηρία: νομοθεσία, πολιτικές και προγράμματα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση). 
 

Για περισσότερες πληροφορίες: media@fra.europa.eu / Τηλ.: +43 1 580 30 
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Σημειώσεις προς τους συντάκτες: 

 Ο FRA πρόκειται να παρουσιάσει την έκθεση στη διάσκεψη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία, η οποία θα 

διεξαχθεί στις 7-8 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες. Φέτος η διάσκεψη θα 

επικεντρωθεί στα παιδιά και τους νέους με αναπηρία.  

 Το έργο του FRA για τα δικαιώματα των παιδιών καθώς και τα άτομα με 

αναπηρία διατίθεται στον δικτυακό τόπο του FRA. Ο FRA παρέχει 

τεκμηριωμένη συνδρομή και συμβουλές εμπειρογνωμόνων στους φορείς 

λήψης αποφάσεων της ΕΕ και των κρατών μελών, συμβάλλοντας έτσι στη 

διεξαγωγή και την ανάπτυξη πιο τεκμηριωμένων και καλύτερα 

στοχοθετημένων συζητήσεων και πολιτικών για τα θεμελιώδη δικαιώματα. 
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