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ΔΕΚΑΛΟΓΟ ΚΑΣΑ ΣΗ ΩΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Το να χτυπάσ ενθλικεσ είναι
κακοποίηςη.
Το να χτυπάσ ζώα είναι
ςκληρότητα.
Το να χτυπάσ παιδιά είναι
«για το καλό τουσ».

1. Τα παιδιά, όπωσ και οι μεγάλοι, ζχουν δικαίωμα ςτθν προςταςία από κάκε
μορφι βίασ.
Θ ςωματικι τιμωρία είναι μια μορφι βίασ.

2. Το ξφλο, το χαςτοφκι, το τράβθγμα του αυτιοφ και γενικά θ επιβολι ςωματικοφ
πόνου ςτο παιδί είναι μορφζσ ςωματικισ τιμωρίασ και δεν επιτρζπονται πλζον
από το νόμο (Ν. 3500/2006, άρκρο 4).

3. Κανζνα πρόςωπο που ζχει ςτθν ευκφνθ του ζνα παιδί δεν
ζχει δικαίωμα να του επιβάλλει ςωματικι τιμωρία.

4. Οι γονείσ ζχουν τθν ευκφνθ τθσ διαπαιδαγϊγθςθσ των
παιδιϊν τουσ και οφείλουν να τα μεγαλϊνουν χωρίσ να
χρθςιμοποιοφν βία ςε βάροσ τουσ και να προςβάλλουν τθν
αξιοπρζπειά τουσ.

Σωκαηηθή ηηκωξία: Είλαη
ε πξάμε ηηκωξίαο πνπ
πξνθαιεί πόλν ή
ζωκαηηθή δπζθνξία ζε
αλήιηθν, κε ζθνπό ηνλ
ζωθξνληζκό ή ηνλ
έιεγρν ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ.

5. Θ ςωματικι τιμωρία κίγει τθν προςωπικότθτα του παιδιοφ.
6. Θ ςωματικι τιμωρία δεν είναι αποτελεςματικό μζςο διαπαιδαγϊγθςθσ.
7. Ζνα παιδί που μεγαλϊνει με ξφλο μακαίνει να λφνει τα προβλιματά του με
βίαιο τρόπο και είναι πικανό να αςκιςει βία ςε άλλουσ αργότερα.

8. Θ ςωματικι τιμωρία μπορεί να οδθγιςει ςε ςοβαρζσ μορφζσ κακοποίθςθσ.
9. Ο διάλογοσ και θ μθ βίαιθ διαπαιδαγϊγθςθ είναι ο καλφτεροσ τρόποσ για να
μακαίνει ζνα παιδί τουσ κανόνεσ και τα όρια που χρειάηεται ςτθ ηωι του.

10. Είναι ςτο χζρι μασ να βγάλουμε το ξφλο και τθ βία από τθ ηωι των παιδιϊν.
Ρθγζσ: http://somatikitimoria.gr, http://www.synigoros.gr/30/4/2007
Επιςτροφι
ςτα Ρεριεχόμενα
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Αφίςα τθσ παρουςίαςθσ τθσ Ρανευρωπαϊκισ Εκςτρατείασ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθν
εξάλειψθ τθσ ςωματικισ τιμωρίασ ςτα παιδιά. Ηάππειο Μζγαρο, 30 Απριλίου 2009.
Επιςτροφι
ςτα Ρεριεχόμενα
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Ανοιχτή Επιςτολή του ΔΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΩΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ
προσ τα Παιδιά, τουσ Γονείσ και τουσ Εκπαιδευτικούσ
30 Απριλίου 2008
Αγαπθτά παιδιά, αγαπθτοί γονείσ και εκπαιδευτικοί,
Με αφορμι τθν 30θ Απριλίου, Ραγκόςμια Θμζρα κατά τθσ Σωματικισ Τιμωρίασ, οι φορείσ
που ςυμμετζχουμε ςτο «Δίκτυο για τθν Ρρόλθψθ και Καταπολζμθςθ τθσ Σωματικισ
Τιμωρίασ ςτα Ραιδιά», Υπουργεία, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ,
ςασ καλοφμε να πάρετε μζροσ ςτθν προςπάκειά μασ να βγάλουμε το ξφλο και κάκε μορφισ
βία από τθ ηωι μασ, να μάκουμε να επικοινωνοφμε και να ςυνεργαηόμαςτε με μθ βίαιουσ
τρόπουσ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ όπου ςυνυπάρχουμε.
Οι ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ επιςτιμεσ τονίηουν ότι το ξφλο όπωσ και θ
χριςθ βίασ γενικότερα, δεν κάνει καλό ςτα παιδιά. Βλάπτει τθν ψυχικι
Σωκαηηθή ηηκωξία είλαη
τουσ ιςορροπία, δεν τα ςυνετίηει πραγματικά, προςβάλλει τθν
νπνηαδήπνηε πξάμε
προςωπικότθτά τουσ, τα μακαίνει να χρθςιμοποιοφν και αυτά τθ βία για
ηηκωξίαο ελόο παηδηνύ, ε
νπνία αλ απεπζπλόηαλ
να επιβλθκοφν και μπορεί ακόμθ να οδθγιςει και ςε ςοβαρζσ μορφζσ
ζε ελήιηθα ζα
κακοποίθςισ τουσ. Αυτοί είναι και οι λόγοι που ζχει αναπτυχκεί μια
ζπληζηνύζε παξάλνκε
παγκόςμια κίνθςθ για να εξαλειφκεί θ βία από τθ ηωι των παιδιϊν. Στθν
επίζεζε.
Ελλάδα, πρόςφατοσ νόμοσ του 2006 για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ ςτθν
οικογζνεια ξεκακαρίηει ότι θ ςωματικι τιμωρία ςε βάροσ των παιδιϊν
δεν επιτρζπεται. Θ χριςθ τθσ ςωματικισ τιμωρίασ δεν επιτρζπεται οφτε ςτο ςχολείο οφτε
ςτα ιδρφματα.
Ο νόμοσ όμωσ δεν αρκεί. Χρειάηεται να αλλάξουν οι ςυνικειζσ μασ. Να δοκιμάςουμε
άλλουσ τρόπουσ. Με διάλογο, κατανόθςθ, υπομονι και πεικϊ. Με ξεκάκαρουσ κανόνεσ και
ςυνζπειεσ, όταν αυτοί δεν τθροφνται, που όμωσ δεν προςβάλλουν τθν προςωπικότθτα του
παιδιοφ. Και κυρίωσ, με το παράδειγμά μασ, να πείςουμε τθ νεότερθ γενιά ότι θ χριςθ βίασ
δεν είναι ο κατάλλθλοσ τρόποσ για να αντιμετωπίηουμε τισ δυςκολίεσ μασ και να
επιβαλλόμαςτε.
Για να το πετφχουμε αυτό, χρειάηεται να προςπακιςουμε όλοι μασ. Να κουβεντιάηουμε, να
ςυμφωνοφμε ι να διαφωνοφμε και προπάντων να εξθγοφμε το πϊσ κα ςυνυπάρχουμε
ειρθνικά.
Οι μεγαλφτεροι με το παράδειγμά μασ και οι μικρότεροι με τουσ τρόπουσ μασ, να
επιδιϊκουμε τθν τιρθςθ των κανόνων και τθν επίλυςθ των προβλθμάτων μασ χωρίσ να
προςφεφγουμε ςτθ βία, που μπορεί να ζχει ςοβαρζσ επιπτϊςεισ για όλουσ.
Γιατί είναι δικαίωμα όλων των παιδιϊν αλλά και των μεγάλων να μποροφμε να
μεγαλϊνουμε και να ηοφμε ειρθνικά, χωρίσ βία.
Για πολλά χρόνια ςτθ χϊρα μασ μάκαμε να λζμε ότι «το ξφλο βγικε από τον Ραράδειςο».
Σιμερα, μποροφμε να υιοκετιςουμε ζνα νζο ςφνκθμα, «Το ξφλο βγικε από τον Ραράδειςο.
Ασ βγει και από τθ ηωι μασ!»
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Ρθγι: http://somatikitimoria.gr

Χρήσιμες συνδέσεις στα αγγλικά:
www.endcorporalpunishment.org Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children
www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/hittingwrong.pdf
"Hitting people is wrong - and children are people too ". A practical handbook for organisations
and institutions challenging corporal punishment of children
www.coe.int/t/transversalprojects/children
"Building a Europe for and with children". A three-year Council of Europe programme for
the promotion of children's rights and the protection of children from violence
www.unhchr.ch Office of the High Commissioner for Human Rights
www.who.int World Health Organization
www.nspcc.org.uk/kidszone
National Society for the Prevention of Cruelty to Children Kids Zone
www.omct.org World Organization Against Torture
www.ispcan.org International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect
www.bullyonline.org Bully On Line
www.unicef.org United Nations Children's Fund
www.savethechildren.org.uk Save the Children UK
www.childrenareunbeatable.org.uk The Children Are Unbeatable! Alliance
www.crin.org Child Rights Information Network (CRIN)
www.attachmentparenting.org Attachment Parenting International (API)
www.stophitting.com Center for Effective Discipline (CED)
www.aap.org American Academy of Pediatrics
www.napcan.org.au National Association for Prevention of Child Abuse and Neglect
www.neverhitachild.org/ The No Spanking Page
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ΣΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΣΑΙ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ
Για να βοθκιςουν τα παιδιά τουσ να ανταποκρικοφν όςο περιςςότερο
καλφτερα ςτισ δυνατότθτζσ τουσ, οι γονείσ πρζπει να τουσ παράςχουν:
Ανατροφι. Οι γονείσ πρζπει να ανταποκρίνονται ςτθν ανάγκθ των παιδιϊν
για αγάπθ και αςφάλεια.
Όρια και κακοδιγθςθ. Αυτό αφορά το να τίκενται και να ακολουκοφνται
κανόνεσ κατάλλθλθσ ςυμπεριφοράσ, κακορίηοντασ τι είναι ανάρμοςτθ
ςυμπεριφορά και παρζχοντασ πρότυπα για τα παιδιά. Τα παιδιά
χρειάηονται όρια και κακοδιγθςθ για τθν αςφάλειά τουσ και τθν ανάπτυξθ
των δικϊν τουσ αξιϊν.
Αναγνϊριςθ. Τα παιδιά ζχουν ανάγκθ να τα βλζπουν, να τα ακοφν
και να τα εκτιμοφν ωσ άτομα οι άλλοι. Οι γονείσ πρζπει να δείχνουν
ενδιαφζρον ςτισ κακθμερινζσ εμπειρίεσ των παιδιϊν, να τα ακοφν και
να προςπακοφν να καταλάβουν τισ απόψεισ τουσ.
Ενδυνάμωςθ. Αυτό ςθμαίνει να τονίηεται θ αίςκθςθ τθσ ικανότθτασ
των παιδιϊν, του προςωπικοφ ελζγχου και τθσ δεξιότθτασ να
επθρεάηουν τισ απόψεισ και τισ ςυμπεριφορζσ των άλλων.
Για να βοθκιςουν τα παιδιά να μάκουν κετικι ςυμπεριφορά, οι γονείσ
μποροφν:
Να τουσ δίνουν προςοχι, τακτικά και με κετικό τρόπο, ςε όλεσ
τισ θλικίεσ. Κακϊσ τα παιδιά μεγαλϊνουν αυτό περιλαμβάνει να
γνωρίηουν και να ενδιαφζρονται για τισ ςχζςεισ με τουσ ςυνομθλίκουσ
και τθ ςχολικι απόδοςθ.
Να τα βοθκοφν να καταλάβουν τισ πικανζσ ςυνζπειεσ των επιλογϊν
τουσ.
Να ενκαρρφνουν τθν καλι ςυμπεριφορά με προςοχι και ζπαινο και να
αγνοοφν αςιμαντεσ ανεπικφμθτεσ ςυμπεριφορζσ.
Να ςυμπεριφζρονται όπωσ κζλουν να ςυμπεριφζρονται και τα παιδιά
τουσ, επικοινωνϊντασ μαηί τουσ με ςεβαςμό και δείχνοντασ πϊσ να
λφνουν τισ διαφορζσ εποικοδομθτικά.

Επιςτροφι
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ΠΟΑ ΞΕΡΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΟΤ;
Προςπάκθςε να απαντιςεισ ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ με ΝΑΙ ι ΟΧΙ

1. Μποροφν οι γονείσ να απαγορεφςουν ςτο παιδί τουσ να πθγαίνει ςτο ςχολείο;
Όχι. Θ εκπαίδευςθ είναι δικαίωμα όλων των παιδιϊν. Οι γονείσ είναι
υποχρεωμζνοι να δϊςουν τθν ζγκριςι τουσ, εκτόσ αν υπάρχουν λόγοι υγείασ
που επιβάλλουν τθν παραμονι του παιδιοφ ςτο ςπίτι.

2. Μπορεί ζνασ μακθτισ να γραφτεί ςτο ςχολείο αν οι γονείσ του δεν κατοικοφν
νόμιμα ςτθν Ελλάδα;
Ναι. Πλοι οι ανιλικοι που μζνουν ςτθ χϊρα ζχουν δικαίωμα να πθγαίνουν ςε
δθμόςιο ςχολείο. Αν όμωσ οι γονείσ απελακοφν, το παιδί τουσ ακολουκεί.

3. Μπορεί ζνα παιδί που είναι άρρωςτο να απευκυνκεί μόνο του ςε ζνα
νοςοκομείο ι ζνα κζντρο υγείασ;
Ναι, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ πρζπει να ειδοποιθκοφν οι γονείσ του ι κάποιοσ
άλλοσ ενιλικασ που ζχει τθν ευκφνθ του.

4. Μπορεί ζνα παιδί να ταξιδζψει ςτο εξωτερικό χωρίσ τθν ζγκριςθ των γονιϊν
του;
Όχι. Για τθν ζκδοςθ διαβατθρίου χρειάηεται θ υπογραφι των γονιϊν του. Αν το
παιδί ταξιδεφει μόνο του ι με άλλο πρόςωπο πρζπει να υπάρχει θ γραπτι
ζγκριςι τουσ.

5. Μπορεί ζνα παιδί χωριςμζνων γονιϊν να εκφράςει τθν άποψι του με ποιον
γονζα κζλει να μζνει;
Ναι. Το δικαςτιριο ακοφει τθ γνϊμθ του παιδιοφ, ανάλογα με τθν θλικία και
τθν ωριμότθτά του.

6. Μπορεί ζνασ χωριςμζνοσ γονιόσ να απαγορεφςει ςτο παιδί του να επικοινωνεί
τθλεφωνικά με τον άλλο γονιό;
Όχι, εκτόσ αν το ζχει απαγορεφςει το δικαςτιριο.

7. Μπορεί ζνασ μακθτισ να διαμαρτυρθκεί για διάκριςθ ςε βάροσ του από
δαςκάλουσ ι ςυμμακθτζσ του;
Ναι. Ζχει δικαίωμα να διαμαρτυρθκεί ςτθ διεφκυνςθ του ςχολείου του ι ςτο
γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ ηθτϊντασ τθν προςταςία του από
οποιαδιποτε διάκριςθ.

8. Μπορεί ζνα ςχολείο να αποβάλει ζναν μακθτι για πάντα;
Όχι. Θ απόφαςθ για αποβολι μπορεί να διαρκεί μόνο για το ςυγκεκριμζνο
ςχολικό ζτοσ.
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9. Μπορεί ζνα παιδί να απευκυνκεί χωρίσ τθν ζγκριςθ των γονιϊν του ςτθν
αςτυνομία ι ςε κάποια δθμόςια υπθρεςία για να καταγγείλει ότι ζνα δικαίωμά
του παραβιάηεται;
Ναι. Θ αςτυνομία ι θ δθμόςια υπθρεςία οφείλουν μάλιςτα να ακοφςουν τθν
καταγγελία του και να χειριςτοφν εμπιςτευτικά τα ςτοιχεία του.

10. Μπορεί ζνα παιδί πάνω από 15 χρόνων να εργαςτεί χωρίσ να ενθμερϊςει τουσ
γονείσ του;
Όχι. Θ ςυναίνεςθ των γονιϊν ι αυτϊν που ζχουν τθν επιμζλεια των ανθλίκων
είναι απαραίτθτθ για να εργαςτοφν.

11. Μπορεί ζνασ αςτυνομικόσ που ςυλλαμβάνει ζναν ανιλικο να του απαγορεφςει
τθν τθλεφωνικι επικοινωνία με τουσ γονείσ του;
Όχι, αυτό είναι δικαίωμα του παιδιοφ που ςυλλαμβάνεται.

12. Μπορεί ζνα παιδί να μζνει ςε άλλο ςπίτι από αυτό των γονιϊν του χωρίσ τθν
ζγκριςι τουσ;
Όχι, εκτόσ αν το δικαςτιριο ι ο ειςαγγελζασ ζχει αποφαςίςει διαφορετικά.

13. Μπορεί ζνα τθλεοπτικό κανάλι να προβάλει ςυνζντευξθ με ζναν κακοποιθμζνο
ανιλικο;
Όχι, ο νόμοσ απαγορεφει ρθτά κάτι τζτοιο, ακόμθ και αν το πρόςωπο του
ανθλίκου καλφπτεται.

Επιςτροφι
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ΟΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΝΣΑΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ
ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ

1. Πλα τα παιδιά είναι ίςα και πρζπει να προςτατεφονται από διακρίςεισ λόγω
φυλισ, χρϊματοσ, φφλου, γλϊςςασ, κρθςκείασ, καταγωγισ, πεποικιςεων,
νομικισ κατάςταςθσ των ίδιων ι μελϊν τθσ οικογζνειάσ τουσ.

2. Το ςυμφζρον του παιδιοφ πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ςε όλεσ τισ αποφάςεισ
που το αφοροφν.

3. Τα παιδιά ζχουν δικαίωμα ςτθν ταυτότθτα, δθλαδι ςε ζνα όνομα, επϊνυμο
και ικαγζνεια.

4. Τα παιδιά πρζπει να μεγαλϊνουν ςε ζνα περιβάλλον που τουσ παρζχει τα
αναγκαία υλικά αγακά (ςτζγθ, ροφχα, τροφι) και διαςφαλίηει τθ ςωματικι,
νοθτικι, ςυναιςκθματικι και κοινωνικι τουσ ανάπτυξθ.

5. Τα παιδιά ζχουν δικαίωμα να μθν αποχωρίηονται από τουσ γονείσ τουσ, εκτόσ
αν αυτό γίνεται με κοινι απόφαςθ των γονζων ι φςτερα από απόφαςθ τθσ
Ρολιτείασ, επειδι οι γονείσ τα παραμελοφν ι τα κακομεταχειρίηονται.

6. Πλα τα παιδιά, ανάλογα με τθν θλικία και τθν ωριμότθτά τουσ, ζχουν δικαίωμα
να εκφράηουν τθ γνϊμθ και τισ απόψεισ τουσ ςε κζματα που τα αφοροφν. Οι
ενιλικεσ πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τθ γνϊμθ τουσ πριν πάρουν αποφάςεισ
γι' αυτά.

7. Τα παιδιά ζχουν δικαίωμα να εκφράηουν τισ κρθςκευτικζσ ι άλλεσ
πεποικιςεισ τουσ.

8. Κανείσ δεν μπορεί να επεμβαίνει αυκαίρετα ςτθν ιδιωτικι ηωι των παιδιϊν,
ςτθν οικογζνεια, τθν κατοικία ι τθν αλλθλογραφία τουσ, οφτε να προςβάλλει
τθν τιμι και τθν υπόλθψι τουσ.

9. Τα παιδιά ζχουν δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα μζςα ενθμζρωςθσ (εφθμερίδεσ,
ραδιόφωνο, τθλεόραςθ, θλεκτρονικά μζςα) αλλά πρζπει και να
προςτατεφονται από τισ αρνθτικζσ επιδράςεισ τουσ.

10. Τα παιδιά ζχουν δικαίωμα προςταςίασ από κάκε μορφισ κακομεταχείριςθ:
βία, παραμζλθςθ, κακοποίθςθ (ςωματικι, λεκτικι, ψυχολογικι, ςεξουαλικι)
και εκμετάλλευςθ, μζςα και ζξω από τθν οικογζνεια.

11. Τα παιδιά που προζρχονται από ξζνθ χϊρα ζχουν δικαίωμα φροντίδασ και
προςταςίασ.
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12. Τα παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ ζχουν δικαίωμα ςτθ δωρεάν ειδικι φροντίδα,
εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ, ϊςτε να απολαμβάνουν ιςότιμθ και αξιοπρεπι
ηωι.

13. Τα παιδιά ζχουν δικαίωμα ςτθν ιατρικι περίκαλψθ και φροντίδα, τουσ
εμβολιαςμοφσ, τθ νοςθλεία, κτλ.

14. Πταν θ οικογζνεια δεν μπορεί να φροντίςει ζνα παιδί, τότε θ Ρολιτεία
αναλαμβάνει τθ φροντίδα του με κεςμοφσ όπωσ θ υιοκεςία, θ φιλοξενία ςε
ανάδοχθ οικογζνεια ι ςε ίδρυμα, που πρζπει να ςζβονται πλιρωσ τα
δικαιϊματά του.

15. Πλα τα παιδιά ζχουν δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και
τισ ιδιαιτερότθτζσ τουσ. Το κράτοσ πρζπει να παίρνει μζτρα ϊςτε τα παιδιά να
γράφονται και να μθ διακόπτουν ςτο ςχολείο, να αναπτφςςουν τισ ικανότθτεσ
και τθν προςωπικότθτά τουσ. Τα πεικαρχικά μζτρα δεν πρζπει να
προςβάλλουν τθν αξιοπρζπεια των μακθτϊν.

16. Τα παιδιά ζχουν δικαίωμα ςτθν ανάπαυςθ, ςτο παιχνίδι και τθν ψυχαγωγία.
17. Τα παιδιά πρζπει να προςτατεφονται από κάκε μορφισ οικονομικι
εκμετάλλευςθ (επαιτεία, εκπόρνευςθ, πορνογραφία, δουλεμπόριο, κτλ.) Ζχουν
όμωσ δικαίωμα ςτθν εργαςία με αςφάλιςθ και υπό προχποκζςεισ, ανάλογα με
τθν θλικία, το είδοσ εργαςίασ, το ωράριο, κτλ.

18. Τα παιδιά που είτε τα ίδια είτε μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ κάνουν χριςθ
ναρκωτικϊν ι άλλων ουςιϊν που προκαλοφν εξάρτθςθ ζχουν δικαίωμα
κατάλλθλθσ υποςτιριξθσ.

19. Τα παιδιά που ςυλλαμβάνονται και δικάηονται ζχουν δικαίωμα να
αντιμετωπίηονται με αξιοπρζπεια και ςεβαςμό ςτθν ιδιωτικι τουσ ηωι, να
ενθμερϊνονται αναλυτικά από τισ Αρχζσ ςε κατανοθτι γλϊςςα και να ζχουν
νομικι βοικεια. Σε περίπτωςθ που είναι απολφτωσ απαραίτθτθ θ κράτθςι
τουσ, αυτι πρζπει να γίνεται χωριςτά από ενιλικα άτομα και με ςεβαςμό ςτθν
προςωπικότθτα και τισ ανάγκεσ τουσ.
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ΣΟ ΠΛΗΡΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ

Σα δικαιϊματα του παιδιοφ
Διεκνισ Σφμβαςθ του ΟΘΕ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ
Το ςθμαντικότερο κείμενο για τα δικαιϊματα του
παιδιοφ, θ Διεκνισ Σφμβαςθ του ΟΘΕ για τα
Δικαιϊματα του Ραιδιοφ, ρυκμίηει τισ
υποχρεϊςεισ των κρατϊν για τθν προςταςία και
προαγωγι των δικαιωμάτων του παιδιοφ.
Θ Διεκνισ Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του
Ραιδιοφ υιοκετικθκε ομόφωνα από τθ Γενικι
Συνζλευςθ των Θνωμζνων Εκνϊν το 1989 και
τζκθκε ςε ιςχφ ςτισ 2 Σεπτεμβρίου 1990. Μζχρι
ςιμερα ζχει κυρωκεί από 191 χϊρεσ. Στθν Ελλάδα
κυρϊκθκε ςτισ 3 Δεκεμβρίου του 1992 με τον
Ν.2101/92.

Η φμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ
περιλαμβάνει τρεισ μεγάλεσ κατθγορίεσ
δικαιωμάτων:
Ρροςταςία (από κάκε μορφισ κακοποίθςθ,
εκμετάλλευςθ, διάκριςθ, ρατςιςμό, κτλ.)
Ραροχζσ (δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ, τθν
υγεία, τθν ψυχαγωγία, κτλ.)
Συμμετοχι (δικαίωμα ςτθν ζκφραςθ γνϊμθσ, τθν πλθροφόρθςθ, τον ελεφκερο χρόνο,
κτλ.)
φμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ
Θ Διεκνισ Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ υιοκετικθκε ομόφωνα από τθ Γενικι
Συνζλευςθ των Θνωμζνων Εκνϊν το 1989 και τζκθκε ςε ιςχφ ςτισ 2 Σεπτεμβρίου 1990.
Μζχρι ςιμερα ζχει κυρωκεί από 191 χϊρεσ.
Στθν Ελλάδα κυρϊκθκε ςτισ 3 Δεκεμβρίου του 1992 με τον Ν.2101/92.Ν. 2101/92 (ΦΕΚ Α'
192) : Κφρωςθ τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ για τα δικαιϊματα του παιδιοφ
'Άρκρο πρϊτο
Κυρϊνεται και ζχει τθν ιςχφ που ορίηει το άρκρο 28 παράγραφοσ 1 του Συντάγματοσ θ
διεκνισ Σφμβαςθ για τα δικαιϊματα του παιδιοφ, που υπογράφτθκε ςτθ Ν. Υόρκθ ςτισ 26
Ιανουαρίου 1990, τθσ οποίασ το κείμενο ςτο πρωτότυπο ςτθ γαλλικι γλϊςςα και ςε
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι ζχει ωσ εξισ:

ΣΥΜΒΑΣΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΙΔΙΟΥ
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Τα Συμβαλλόμενα ςτθν παροφςα Σφμβαςθ Κράτθ
Επειδι, ςφμφωνα με τισ αρχζσ που διακθρφςςονται ςτον Καταςτατικό Χάρτθ των
Θνωμζνων Εκνϊν, θ αναγνϊριςθ τθσ εγγενοφσ αξιοπρζπειασ και των ίςων και αναφαίρετων
δικαιωμάτων όλων των μελϊν τθσ ανκρϊπινθσ οικογζνειασ, αποτελεί το κεμζλιο τθσ
ελευκερίασ, τθσ δικαιοςφνθσ και τθσ ειρινθσ ςτον κόςμο,
Ζχοντασ υπόψθ ότι οι λαοί των Θνωμζνων Εκνϊν ζχουν διακθρφξει εκ νζου, ςτον
Καταςτατικό Χάρτθ, τθν πίςτθ τουσ ςτα κεμελιϊδθ ανκρϊπινα δικαιϊματα και ςτθν
αξιοπρζπεια και τθν αξία του ανκρϊπου, και ζχουν αποφαςίςει να προαγάγουν τθν
κοινωνικι πρόοδο και να κακορίςουν καλφτερεσ ςυνκικεσ ηωισ μζςα ςτα πλαίςια μιασ
μεγαλφτερθσ ελευκερίασ,
Αναγνωρίηοντασ ότι τα Θνωμζνα Ζκνθ, ςτθν Παγκόςμια Διακιρυξθ των Δικαιωμάτων του
Ανκρϊπου και ςτισ διεκνείσ ςυνκικεσ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα διακιρυξαν και
ςυμφϊνθςαν ότι κακζνασ δικαιοφται να απολαμβάνει όλα τα δικαιϊματα και τισ
ελευκερίεσ που αναφζρονται ςε αυτζσ, χωρίσ καμία απολφτωσ διάκριςθ ιδίωσ εξαιτίασ τθσ
φυλισ, του χρϊματοσ, του φφλου, τθσ γλϊςςασ, τθσ κρθςκείασ, των πολιτικϊν του ι άλλων
πεποικιςεων, τθσ εκνικισ ι κοινωνικισ καταγωγισ, τθσ περιουςίασ, τθσ γζννθςθσ ι
οποιαςδιποτε άλλθσ κατάςταςθσ,
Τπενκυμίηοντασ ότι, ςτθν παγκόςμια Διακιρυξθ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου, τα
Θνωμζνα Ζκνθ διακιρυξαν ότι τα παιδιά δικαιοφνται ειδικι βοικεια και υποςτιριξθ,
Ζχοντασ πειςκεί ότι θ οικογζνεια όντασ θ κεμελιϊδθσ μονάδα τθσ κοινωνίασ και το φυςικό
περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ και τθν ευθμερία όλων των μελϊν τθσ, και ιδιαίτερα των
παιδιϊν, πρζπει να ζχει τθν προςταςία και τθν υποςτιριξθ που χρειάηεται για να μπορζςει
να διαδραματίςει πλθρζςτατα το ρόλο τθσ ςτθν κοινότθτα,
Αναγνωρίηοντασ ότι το παιδί, για τθν αρμονικι ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτάσ του, πρζπει
να μεγαλϊνει μζςα ςτο οικογενειακό περιβάλλον, ς’ ζνα κλίμα ευτυχίασ, αγάπθσ και
κατανόθςθσ,
Επειδι είναι ςθμαντικό να προετοιμαςτεί πλιρωσ το παιδί για να ηιςει μία ατομικι ηωι
ςτθν κοινωνία και να ανατραφεί μζςα ςτο πνεφμα των ιδανικϊν που διακθρφςςονται ςτον
Καταςτατικό Χάρτθ των Θνωμζνων Εκνϊν και ειδικότερα μζςα ςε πνεφμα ειρινθσ,
αξιοπρζπειασ, ανοχισ, ελευκερίασ, ιςότθτασ και αλλθλεγγφθσ,
Ζχοντασ υπόψθ ότι θ ανάγκθ να παραςχεκεί ςτο παιδί ειδικι προςταςία εξαγγζλκθκε ςτθ
Διακιρυξθ τθσ Γενεφθσ του 1924 για τα δικαιϊματα του παιδιοφ και ςτθ Διακιρυξθ των
Δικαιωμάτων του Παιδιοφ, που υιοκζτθςε θ Γενικι Συνζλευςθ ςτισ 20 Νοεμβρίου 1959 και
που αναγνωρίςκθκε ςτθν παγκόςμια Διακιρυξθ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, ςτο διεκνζσ
Σφμφωνο για τα αςτικά και πολιτικά δικαιϊματα (ιδιαίτερα ςτα άρκρα 23 και 24), ςτο
Διεκνζσ Σφμφωνο για τα οικονομικά, τα κοινωνικά και τα πολιτιςτικά δικαιϊματα (ιδιαίτερα
ςτο άρκρο 10) και ςτο καταςτατικό και ςτα αρμόδια όργανα των ειδικευμζνων οργανιςμϊν
και των διεκνϊν οργανϊςεων που μεριμνοφν για τθν ευθμερία του παιδιοφ,
Ζχοντασ υπόψθ ότι, όπωσ αναφζρεται ςτθ Διακιρυξθ των δικαιωμάτων του παιδιοφ, το
παιδί, λόγω τθσ φυςικισ και διανοθτικισ του ανωριμότθτασ, χρειάηεται ειδικι προςταςία
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και μζριμνα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ νομικισ προςταςίασ, τόςο πριν όςο και μετά τθ
γζννθςι του,
Τπενκυμίηοντασ τισ διατάξεισ τθσ Διακιρυξθσ για τισ νομικζσ και κοινωνικζσ αρχζσ ςχετικά
με τθν προςταςία και τθν ευθμερία των παιδιϊν, ειδικά όςον αφορά τθν υιοκεςία και τθν
τοποκζτθςθ ςε ανάδοχεσ οικογζνειεσ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο, τισ διατάξεισ του
ςυνόλου των ελάχιςτων κανόνων των Θνωμζνων Εκνϊν για τθ διοίκθςθ τθσ δικαιοςφνθσ για
ανθλίκουσ (Κανόνεσ του Ρεκίνου), και τθσ Διακιρυξθσ για τθν προςταςία των γυναικϊν και
των παιδιϊν ςε περίοδο επείγουςασ ανάγκθσ και ζνοπλθσ ςφρραξθσ,
Αναγνωρίηοντασ ότι ςε όλεσ τισ χϊρεσ του κόςμου υπάρχουν παιδιά που ηουν κάτω από
ιδιαίτερα δφςκολεσ ςυνκικεσ, και ότι είναι αναγκαίο να δοκεί ςτα παιδιά αυτά ιδιαίτερθ
προςοχι,
Λαμβάνοντασ δεόντωσ υπόψθ τθ ςθμαςία των πολιτιςτικϊν παραδόςεων και αξιϊν κάκε
λαοφ για τθν προςταςία και τθν αρμονικι ανάπτυξθ του παιδιοφ,
Αναγνωρίηοντασ τθ ςθμαςία τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν
ηωισ των παιδιϊν ςε όλεσ τισ χϊρεσ, και ιδιαίτερα ςτισ υπό ανάπτυξθ χϊρεσ,
Συμφϊνθςαν τα εξισ:

ΡΩΤΟ ΜΕΟΣ
Άρκρο 1
Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, κεωρείται παιδί κάκε ανκρϊπινο ον μικρότερο
των δεκαοκτϊ ετϊν, εκτόσ εάν θ ενθλικίωςθ επζρχεται νωρίτερα, ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα για το παιδί νομοκεςία.
Άρκρο 2
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ υποχρεοφνται να ςζβονται τα δικαιϊματα, που αναφζρονται
ςτθν παροφςα Σφμβαςθ και να τα εγγυϊνται ςε κάκε παιδί που υπάγεται ςτθ δικαιοδοςία
τουσ, χωρίσ καμία διάκριςθ φυλισ, χρϊματοσ, φφλου, γλϊςςασ, κρθςκείασ, πολιτικϊν ι
άλλων πεποικιςεων του παιδιοφ ι των γονζων του ι των νόμιμων εκπροςϊπων του ι τθσ
εκνικισ, εκνικιςτικισ ι κοινωνικισ καταγωγισ τουσ, τθσ περιουςιακισ τουσ κατάςταςθσ, τθσ
ανικανότθτάσ τουσ, τθσ γζννθςισ τουσ ι οποιαςδιποτε άλλθσ κατάςταςθσ.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ παίρνουν όλα τα κατάλλθλα μζτρα ϊςτε να προςτατεφεται
αποτελεςματικά το παιδί ζναντι κάκε μορφισ διάκριςθσ ι κφρωςθσ, βαςιςμζνθσ ςτθ νομικι
κατάςταςθ, ςτισ δραςτθριότθτεσ, ςτισ εκφραςμζνεσ απόψεισ ι ςτισ πεποικιςεισ των
γονζων του, των νόμιμων εκπροςϊπων του ι των μελϊν τθσ οικογζνειάσ του.
Άρκρο 3
1. Σε όλεσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τα παιδιά, είτε αυτζσ λαμβάνονται από δθμόςιουσ ι
ιδιωτικοφσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ προςταςίασ, είτε από τα δικαςτιρια, τισ διοικθτικζσ
αρχζσ ι από τα νομοκετικά όργανα, πρζπει να λαμβάνεται πρϊτιςτοσ υπόψθ το ςυμφζρον
του παιδιοφ.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ υποχρεοφνται να εξαςφαλίηουν ςτο παιδί τθν αναγκαία για τθν
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ευθμερία του προςταςία και φροντίδα, λαμβάνοντασ υπόψθ τα δικαιϊματα και τισ
υποχρεϊςεισ των γονζων του, των επιτρόπων του ι των άλλων προςϊπων που είναι νόμιμα
υπεφκυνα γι' αυτό, και παίρνουν για το ςκοπό αυτόν όλα τα κατάλλθλα νομοκετικά και
διοικθτικά μζτρα.
3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ μεριμνοφν ϊςτε θ λειτουργία των οργανιςμϊν, των υπθρεςιϊν
και των ιδρυμάτων που αναλαμβάνουν παιδιά και που είναι υπεφκυνοι για τθν προςταςία
τουσ να είναι ςφμφωνθ με τουσ κανόνεσ που ζχουν κεςπιςτεί από τισ αρμόδιεσ αρχζσ,
ιδιαίτερα ςτον τομζα τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ και ςε ότι αφορά τον αρικμό και τθν
αρμοδιότθτα του προςωπικοφ τουσ, κακϊσ και τθν φπαρξθ μιασ κατάλλθλθσ εποπτείασ.
Άρκρο 4
Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ υποχρεοφνται να παίρνουν όλα τα νομοκετικά, διοικθτικά και
άλλα μζτρα που είναι αναγκαία για τθν εφαρμογι των αναγνωριςμζνων ςτθν παροφςα
Σφμβαςθ δικαιωμάτων.
Στθν περίπτωςθ των οικονομικϊν, κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν δικαιωμάτων, παίρνουν τα
μζτρα αυτά μζςα ςτα όρια των πόρων που διακζτουν και, όπου είναι αναγκαίο, μζςα ςτα
πλαίςια τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ.
Άρκρο 5
Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ ςζβονται τθν ευκφνθ, το δικαίωμα και το κακικον που ζχουν οι
γονείσ ι , κατά περίπτωςθ, τα μζλθ τθσ διευρυμζνθσ οικογζνειασ ι τθσ κοινότθτασ, όπωσ
προβλζπεται από τα τοπικά ζκιμα, οι επίτροποι ι άλλα πρόςωπα που ζχουν νόμιμα τθν
ευκφνθ για το παιδί, να του παρζχουν, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται ςτθν ανάπτυξθ
των ικανοτιτων του, τον προςανατολιςμό και τισ κατάλλθλεσ ςυμβουλζσ για τθν άςκθςθ
των δικαιωμάτων που του αναγνωρίηει θ παροφςα Σφμβαςθ.
Άρκρο 6.
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ αναγνωρίηουν ότι κάκε παιδί ζχει εγγενζσ δικαίωμα ςτθ ηωι.
2. Τα Συμβαλλόμενα κράτθ μζρθ εξαςφαλίηουν, ςτο μζτρο του δυνατοφ, τθν επιβίωςθ και
τθν ανάπτυξθ του παιδιοφ.
Άρκρο 7
1. Το παιδί εγγράφεται ςτο λθξιαρχείο αμζςωσ μετά τθ γζννθςι του και ζχει από εκείνθ τθ
ςτιγμι το δικαίωμα ονόματοσ, το δικαίωμα να αποκτιςει ικαγζνεια και, ςτο μζτρο του
δυνατοφ, το δικαίωμα να γνωρίηει τουσ γονείσ του και να ανατραφεί από αυτοφσ.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ μεριμνοφν για τθ κζςθ ςε εφαρμογι αυτϊν των δικαιωμάτων,
ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία τουσ και με τισ υποχρεϊςεισ που τουσ επιβάλλουν οι
ιςχφουςεσ ς' αυτό το πεδίο διεκνείσ ςυνκικεσ, ιδιαίτερα ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ,
ελλείψει αυτϊν, το παιδί κα ιταν άπατρισ.
Άρκρο 8
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να ςζβονται το δικαίωμα του
παιδιοφ για διατιρθςθ τθσ ταυτότθτάσ του, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ ικαγζνειάσ του, του
ονόματόσ του και των οικογενειακϊν ςχζςεϊν του, όπωσ αυτά αναγνωρίηονται από το

Επιςτροφι
ςτα Ρεριεχόμενα

Τα Δικαιϊματα των Ραιδιϊν

15

νόμο, χωρίσ παράνομθ ανάμιξθ.
2. Εάν ζνα παιδί ςτερείται παράνομα οριςμζνα ι όλα τα ςτοιχεία που ςυνιςτοφν τθν
ταυτότθτά του, τα Συμβαλλόμενα Κράτθ οφείλουν να του παράςχουν κατάλλθλθ
υποςτιριξθ και προςταςία, ϊςτε θ ταυτότθτά του να αποκαταςτακεί το ςυντομότερο
δυνατόν.
Άρκρο 9
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ μεριμνοφν ϊςτε το παιδί να μθν αποχωρίηεται από τουσ γονείσ
του, παρά τθ κζλθςι τουσ, εκτόσ εάν οι αρμόδιεσ αρχζσ αποφαςίςουν, με τθν επιφφλαξθ
δικαςτικισ ανακεϊρθςθσ και ςφμφωνα με τουσ εφαρμοηόμενουσ νόμουσ και διαδικαςίεσ,
ότι ο χωριςμόσ αυτόσ είναι αναγκαίοσ για το ςυμφζρον του παιδιοφ. Μια τζτοια απόφαςθ
μπορεί να είναι αναγκαία ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ, για παράδειγμα όταν οι γονείσ
κακομεταχειρίηονται ι παραμελοφν το παιδί, ι όταν ηουν χωριςτά και πρζπει να λθφκεί
απόφαςθ ςχετικά με τον τόπο διαμονισ του παιδιοφ.
2. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1 του παρόντοσ άρκρου, όλα
τα ενδιαφερόμενα μζρθ πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ
και να γνωςτοποιοφν τισ απόψεισ τουσ.
3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ ςζβονται το δικαίωμα του παιδιοφ που ηει χωριςτά από τουσ
δφο γονείσ του ι από τον ζναν από αυτοφσ να διατθρεί κανονικά προςωπικζσ ςχζςεισ και να
ζχει άμεςθ επαφι με τουσ δφο γονείσ του, εκτόσ εάν αυτό είναι αντίκετο με το ςυμφζρον
του παιδιοφ.
4. Πταν ο χωριςμόσ είναι αποτζλεςμα μζτρων που ζχει πάρει ζνα Συμβαλλόμενο Κράτοσ,
όπωσ θ κράτθςθ, θ φυλάκιςθ, θ εξορία, θ απζλαςθ ι ο κάνατοσ (ςυμπεριλαμβανομζνου
του κανάτου από οποιαδιποτε αιτία, ο οποίοσ επιλκε κατά το χρόνο κράτθςθσ) των δφο
γονζων ι του ενόσ από αυτοφσ ι του παιδιοφ το Συμβαλλόμενο Κράτοσ δίνει, μετά από
αίτθςθ, ςτουσ γονείσ, ςτο παιδί ι, εάν χρειαςτεί, ςε ζνα άλλο μζλοσ τθσ οικογζνειασ τισ
ουςιϊδεισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον τόπο όπου βρίςκονται το απόν μζλοσ ι τα απόντα
μζλθ τθσ οικογζνειασ, εκτόσ εάν θ αποκάλυψθ των πλθροφοριϊν αυτϊν κα είναι επιηιμια
για τθν ευθμερία του παιδιοφ. Τα Συμβαλλόμενα κράτθ φροντίηουν εξάλλου ϊςτε θ
υποβολι ενόσ τζτοιου αιτιματοσ να μθ επιςφρει δυςμενείσ ςυνζπειεσ για το
ενδιαφερόμενο ι τα ενδιαφερόμενα πρόςωπα.
Άρκρο 10
1. Σφμφωνα με τθν υποχρζωςθ των Συμβαλλόμενων Κρατϊν δυνάμει τθσ παραγράφου 1
του άρκρου 9, κάκε αίτθςθ από ζνα παιδί ι από τουσ γονείσ του για τθν είςοδο ςε ζνα
Συμβαλλόμενο Κράτοσ ι τθν ζξοδο από αυτό με ςκοπό τθν οικογενειακι επανζνωςθ
αντιμετωπίηεται από τα Συμβαλλόμενα Κράτθ με κετικό πνεφμα, ανκρωπιςμό και ταχφτθτα.
Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ φροντίηουν επιπλζον ϊςτε θ υποβολι μιασ τζτοιασ αίτθςθσ να μθν
επιςφρει δυςμενείσ ςυνζπειεσ για τον αιτοφντα ι για τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ του.
2. Το παιδί του οποίου οι γονείσ διαμζνουν ςε διαφορετικά Κράτθ ζχει το δικαίωμα να
διατθρεί εκτόσ εξαιρετικϊν περιπτϊςεων, προςωπικζσ ςχζςεισ και τακτικι άμεςθ επαφι με
δφο γονείσ του.
Για το ςκοπό αυτόν και ςφμφωνα με τθν υποχρζωςθ που βαρφνει τα Συμβαλλόμενα Κράτθ
δυνάμει τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 9, τα Συμβαλλόμενα Κράτθ ςζβονται το δικαίωμα
που ζχουν το παιδί και οι γονείσ του να εγκαταλείψουν οποιαδιποτε χϊρα,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ χϊρασ αυτοφ του ίδιου του Συμβαλλόμενου Κράτουσ και να
επιςτρζψουν ςτθ δικι τουσ χϊρα.
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Το δικαίωμα εγκατάλειψθσ οποιαςδιποτε χϊρασ μπορεί να αποτελζςει αντικείμενο μόνο
των περιοριςμϊν που ορίηει ο νόμοσ και που είναι αναγκαίοι για τθν προςταςία τθσ εκνικισ
αςφάλειασ, τθσ δθμόςιασ τάξθσ, τθσ δθμόςιασ υγείασ και των δθμόςιων θκϊν, ι των
δικαιωμάτων και των ελευκεριϊν των άλλων, και που είναι ςυμβατοί με τα υπόλοιπα
δικαιϊματα που αναγνωρίηονται ςτθν παροφςα Σφμβαςθ.
Άρκρο 11
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ παίρνουν μζτρα εναντίον των ακζμιτων μετακινιςεων παιδιϊν
ςτο εξωτερικό εναντίον τθσ μθ επανόδου τουσ.
2. Για το ςκοπό αυτόν, τα Συμβαλλόμενα Κράτθ ευνοοφν τθ ςφναψθ διμερϊν ι πολυμερϊν
ςυμφωνιϊν ι τθν προςχϊρθςθ ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ ςυμφωνίεσ.
Άρκρο 12
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ εγγυϊνται ςτο παιδί που ζχει ικανότθτα διάκριςθσ το δικαίωμα
ελεφκερθσ ζκφραςθσ τθσ γνϊμθσ του ςχετικά με οποιοδιποτε κζμα που το αφορά,
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απόψεισ του παιδιοφ ανάλογα με τθν θλικία του και με το βακμό
ωριμότθτάσ του.
2. Για το ςκοπό αυτόν κα πρζπει ιδίωσ να δίνεται ςτο παιδί θ δυνατότθτα να ακοφγεται ςε
οποιαδιποτε διοικθτικι ι δικαςτικι διαδικαςία που το αφορά, είτε άμεςα είτε μζςω ενόσ
εκπροςϊπου ι ενόσ αρμόδιου οργανιςμοφ, κατά τρόπο ςυμβατό με τουσ διαδικαςτικοφσ
κανόνεσ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ.
Άρκρο 13
1. Το παιδί ζχει το δικαίωμα τθσ ελευκερίασ τθσ ζκφραςθσ. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει
τθν ελευκερία αναηιτθςθσ, λιψθσ και διάδοςθσ πλθροφοριϊν και ιδεϊν οποιουδιποτε
είδουσ, ανεξαρτιτωσ ςυνόρων, υπό μορφι προφορικι, γραπτι ι τυπωμζνθ, ι καλλιτεχνικι
ι με οποιοδιποτε άλλο μζςο τθσ επιλογισ του.
2. Θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ μπορεί να αποτελζςει αντικείμενο μόνο των
περιοριςμϊν που ορίηονται από το νόμο και που είναι αναγκαίοι:
α. Για το ςεβαςμό των δικαιωμάτων και τθσ υπόλθψθσ των άλλων ι
β. Για τθ διαφφλαξθ τθσ εκνικισ αςφάλειασ, τθσ δθμόςιασ τάξθσ, τθσ δθμόςιασ υγείασ και
των δθμόςιων θκϊν.
Άρκρο 14
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ ςζβονται το δικαίωμα του παιδιοφ για ελευκερία ςκζψθσ,
ςυνείδθςθσ και κρθςκείασ.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ ςζβονται το δικαίωμα και το κακικον των γονζων ι, κατά
περίπτωςθ, των νόμιμων εκπροςϊπων του παιδιοφ, να το κακοδθγοφν ςτθν άςκθςθ του
παραπάνω δικαιϊματοσ κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται ςτθν ανάπτυξθ των ικανοτιτων
του.
3. Θ ελευκζρια τθσ διλωςθσ τθσ κρθςκείασ του ι των πεποικιςεϊν του μπορεί να
υπόκειται μόνο ςτουσ περιοριςμοφσ που ορίηονται από το νόμο και που είναι αναγκαίοι για
τθ διαφφλαξθ τθσ δθμόςιασ αςφάλειασ, τθσ δθμόςιασ τάξθσ, τθσ δθμόςιασ υγείασ και των
δθμόςιων θκϊν, ι των ελευκεριϊν και των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων των άλλων.
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Άρκρο 15
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ αναγνωρίηουν τα δικαιϊματα του παιδιοφ ςτθν ελευκερία του
να ςυνεταιρίηεται και του να ςυνζρχεται ειρθνικά.
2. Δεν τίκενται περιοριςμοί για τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων αυτϊν, εκτόσ από αυτοφσ που
ορίηει ο νόμοσ και που είναι αναγκαίοι ςε μια δθμοκρατικι κοινωνία, προσ το ςυμφζρον τθσ
εκνικισ αςφάλειασ, τθσ δθμόςιασ αςφάλειασ ι τθσ δθμόςιασ τάξθσ ι για τθν προςταςία τθσ
δθμόςιασ υγείασ ι των δθμόςιων θκϊν, ι των δικαιωμάτων και των ελευκεριϊν των άλλων.
Άρκρο 16
1. Κανζνα παιδί δεν μπορεί να αποτελζςει αντικείμενο αυκαίρετθσ ι παράνομθσ
επζμβαςθσ ςτθν ιδιωτικι του ηωι, ςτθν οικογζνειά του, ςτθν κατοικία του ι ςτθν
αλλθλογραφία του, οφτε παράνομων προςβολϊν τθσ τιμισ και τθσ υπόλθψισ του.
2. Το παιδί δικαιοφται να προςτατεφεται από το νόμο ζναντι τζτοιων επεμβάςεων ι
προςβολϊν.
Άρκρο 17
Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία του ζργου που επιτελοφν τα μζςα
μαηικισ ενθμζρωςθσ και φροντίηουν ϊςτε το παιδί να ζχει πρόςβαςθ ςε ενθμζρωςθ και ςε
υλικό, που προζρχονται από διάφορεσ εκνικζσ και διεκνείσ πθγζσ, ιδίωσ ς' αυτά που
αποςκοποφν ςτθν προαγωγι τθσ κοινωνικισ, πνευματικισ και θκικισ ευθμερίασ του, κακϊσ
και τθσ ςωματικισ και πνευματικισ υγείασ του.
Για το ςκοπό αυτόν, τα Συμβαλλόμενα Κράτθ:
α. Ενκαρρφνουν τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ ςτθ διάδοςθ πλθροφοριϊν και υλικοφ που
παρουςιάηουν κοινωνικι και πολιτιςτικι χρθςιμότθτα για το παιδί και που είναι ςφμφωνα
με το πνεφμα του άρκρου 29.
β. Ενκαρρφνουν τθ διεκνι ςυνεργαςία για τθν παραγωγι, ανταλλαγι και διάδοςθ
πλθροφοριϊν και υλικοφ αυτοφ του τφπου, που προζρχονται από διάφορεσ πολιτιςτικζσ,
εκνικζσ και διεκνείσ πθγζσ.
γ. Ενκαρρφνουν τθν παραγωγι και τθ διάδοςθ παιδικϊν βιβλίων.
δ. Ενκαρρφνουν τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψθ τουσ τισ
γλωςςολογικζσ ανάγκεσ των αυτόχκονων παιδιϊν ι των παιδιϊν που ανικουν ςε μια
μειονότθτα.
ε. Ευνοοφν τθν επεξεργαςία κατάλλθλων κατευκυντιριων αρχϊν που να προορίηονται για
τθν προςταςία του παιδιοφ από τθν ενθμζρωςθ και το υλικό που βλάπτουν τθν ευθμερία
του, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ των άρκρων 13 και 18.
Άρκρο 18
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ καταβάλλουν κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν εξαςφάλιςθ τθσ
αναγνϊριςθσ τθσ αρχισ, ςφμφωνα με τθν οποία και οι δφο γονείσ είναι από κοινοφ
υπεφκυνοι για τθν ανατροφι του παιδιοφ και τθν ανάπτυξι του. Θ ευκφνθ για τθν
ανατροφι του παιδιοφ και για τθν ανάπτυξι του ανικει κατά κφριο λόγο ςτουσ γονείσ ι,
κατά περίπτωςθ ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του. Το ςυμφζρον του παιδιοφ πρζπει να
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αποτελεί τθ βαςικι τουσ μζριμνα.
2. Για τθν εγγφθςθ και τθν προϊκθςθ των δικαιωμάτων που εκφράηονται ςτθν παροφςα
Σφμβαςθ, τα Συμβαλλόμενα Κράτθ παρζχουν τθν κατάλλθλθ βοικεια ςτουσ γονείσ και
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του παιδιοφ, κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ για
τθν ανατροφι του παιδιοφ, και εξαςφαλίηουν τθ δθμιουργία οργανιςμϊν, ιδρυμάτων και
υπθρεςιϊν επιφορτιςμζνων να μεριμνοφν για τθν ευθμερία των παιδιϊν.
3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ λαμβάνουν όλα τα κατάλλθλα μζτρα προκειμζνου να
εξαςφαλίςουν ςτα παιδιά των οποίων οι γονείσ εργάηονται το δικαίωμα να επωφελοφνται
από τισ υπθρεςίεσ και τα ιδρφματα φφλαξθσ παιδιϊν, εφόςον τα παιδιά πλθροφν τουσ
απαιτοφμενουσ όρουσ.
Άρκρο 19
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ λαμβάνουν όλα τα κατάλλθλα νομοκετικά, διοικθτικά,
κοινωνικά και εκπαιδευτικά μζτρα, προκειμζνου να προςτατεφςουν το παιδί από κάκε
μορφι βίασ, προςβολισ ι βιαιοπραγιϊν ςωματικϊν ι πνευματικϊν, εγκατάλειψθσ ι
παραμζλθςθσ, κακισ μεταχείριςθσ ι εκμετάλλευςθσ, ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ
ςεξουαλικισ βίασ, κατά το χρόνο που βρίςκεται υπό τθν επιμζλεια των γονζων του ι του
ενόσ από τουσ δφο, του ι των νόμιμων εκπροςϊπων του ι οποιουδιποτε άλλου προςϊπου
ςτο οποίο το ζχουν εμπιςτευκεί.
2. Αυτά τα προςτατευτικά μζτρα κα πρζπει να περιλαμβάνουν, όπου χρειάηεται,
αποτελεςματικζσ διαδικαςίεσ για τθν εκπόνθςθ κοινωνικϊν προγραμμάτων, που κα
αποςκοποφν ςτθν παροχι τθσ απαραίτθτθσ υποςτιριξθσ ςτο παιδί και ςε αυτοφσ οι οποίοι
ζχουν τθν επιμζλειά του, κακϊσ και για άλλεσ μορφζσ πρόνοιασ και για το χαρακτθριςμό,
τθν αναφορά, τθν παραπομπι τθν ανάκριςθ τθν περίκαλψθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ
εξζλιξισ τουσ ςτισ περιπτϊςεισ κακισ μεταχείριςθσ του παιδιοφ που περιγράφονται πιο
πάνω, και, όπου χρειάηεται, για διαδικαςίεσ δικαςτικισ παρζμβαςθσ.
Άρκρο 20
1. Κάκε παιδί που ςτερείται προςωρινά ι οριςτικά το οικογενειακό του περιβάλλον ι το
οποίο για το δικό του ςυμφζρον δεν είναι δυνατόν να παραμείνει ςτο περιβάλλον αυτό
δικαιοφται ειδικι προςταςία και βοικεια εκ μζρουσ του Κράτουσ.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ προβλζπουν γι' αυτό το παιδί μια εναλλακτικι επιμζλεια,
ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία τουσ.
3. Αυτι θ επιμζλεια μπορεί να ζχει, μεταξφ άλλων, τθ μορφι τθσ τοποκζτθςθσ ςε μία
οικογζνεια, τθσ KAFALAH του ιςλαμικοφ δικαίου, τθσ υιοκεςίασ ι, ςε περίπτωςθ ανάγκθσ,
τθσ τοποκζτθςθσ ςε ζνα κατάλλθλο για τθν περίςταςθ ίδρυμα για παιδιά. Κατά τθν επιλογι
ανάμεςα ς’ αυτζσ τισ λφςεισ, λαμβάνεται δεόντωσ υπόψθ θ ανάγκθ μιασ ςυνζχειασ ςτθν
εκπαίδευςθ του παιδιοφ, κακϊσ και θ εκνικι, κρθςκευτικι, πολιτιςτικι και γλωςςολογικι
καταγωγι του.
Άρκρο 21
Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ που αναγνωρίηουν και/ι επιτρζπουν τθν υιοκεςία διαςφαλίηουν
ότι εκείνο που λαμβάνεται πρωτίςτωσ υπόψθ ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ είναι το
ςυμφζρον του παιδιοφ και :
α. Μεριμνοφν ϊςτε θ υιοκεςία ενόσ παιδιοφ να μθν επιτρζπεται παρά μόνο από τισ
αρμόδιεσ αρχζσ, οι οποίεσ αποφαίνονται, ςφμφωνα με το νόμο και με τισ εφαρμοηόμενεσ
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διαδικαςίεσ και επί τθ βάςει όλων των αξιόπιςτων ςχετικϊν πλθροφοριϊν, εάν θ υιοκεςία
είναι δυνατι εν όψει τθσ κατάςταςθσ του παιδιοφ ςε ςχζςθ με τον πατζρα και τθ μθτζρα
του, τουσ ςυγγενείσ του και τουσ νόμιμουσ εκπρόςωπουσ του και εάν, εφόςον αυτό
απαιτείται, τα ενδιαφερόμενα πρόςωπα ζδωςαν τθ ςυναίνεςι τουσ για τθν υιοκεςία,
ζχοντασ γνϊςθ των πραγμάτων και μετά από τθν αναγκαία παροχι ςυμβουλϊν.
β. Αναγνωρίηουν ότι θ υιοκεςία ςτο εξωτερικό μπορεί να αντιμετωπιςκεί ωσ ζνα άλλο μζςο
εξαςφάλιςθσ ςτο παιδί τθσ αναγκαίασ φροντίδασ, εάν αυτό δεν μπορεί να τοποκετθκεί ςε
μία ανάδοχθ ι ςε μία υιοκετοφςα οικογζνεια ι να ανατραφεί ςωςτά ςτθ χϊρα τθσ
καταγωγισ του.
γ. Μεριμνοφν ϊςτε, ςε περίπτωςθ υιοκεςίασ ςτο εξωτερικό, το παιδί να απολαμβάνει των
ίδιων προςτατευτικϊν μζτρων και προδιαγραφϊν με εκείνα που υπάρχουν ςτθν περίπτωςθ
εκνικισ υιοκεςίασ.
δ. Ραίρνουν όλα τα κατάλλθλα μζτρα για να διαςφαλίςουν ότι, ςε περίπτωςθ διακρατικισ
υιοκεςίασ, θ τοποκζτθςθ του παιδιοφ δεν απολιγει ςε ανάρμοςτο υλικό όφελοσ για τα
πρόςωπα που είναι αναμιγμζνα ς’ αυτι.
ε. Ρροωκοφν τουσ αντικειμενικοφσ ςκοποφσ του παρόντοσ άρκρου με τθ ςφναψθ διμερϊν ι
πολυμερϊν διακανονιςμϊν ι ςυμφωνιϊν, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, και προςπακοφν,
μζςα ς' αυτά τα πλαίςια, να επιτφχουν οι τοποκετιςεισ παιδιϊν ςτο εξωτερικό να
πραγματοποιοφνται από αρμόδιεσ αρχζσ ι αρμόδια όργανα.
Άρκρο 22
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ παίρνουν τα κατάλλθλα μζτρα προκειμζνου ζνα παιδί, το οποίο
επιηθτεί να αποκτιςει το νομικό κακεςτϊσ του πρόςφυγα ι που κεωρείται πρόςφυγασ
δυνάμει των κανόνων και των διαδικαςιϊν του ιςχφοντοσ διεκνοφσ ι εκνικοφ δικαίου, είτε
αυτό είναι μόνο είτε ςυνοδεφεται από τουσ γονείσ του ι από οποιοδιποτε άλλο πρόςωπο,
να χαίρει τθσ κατάλλθλθσ προςταςίασ και ανκρωπιςτικισ βοθκείασ, που κα του επιτρζψουν
να απολαμβάνει τα δικαιϊματα που του αναγνωρίηουν θ παροφςα Σφμβαςθ και τα άλλα
διεκνι όργανα τα ςχετικά με τα δικαιϊματα του ανκρϊπου ι ανκρωπιςτικοφ χαρακτιρα,
ςτα οποία μετζχουν τα εν λόγω Κράτθ.
2. Για το ςκοπό αυτόν τα Συμβαλλόμενα Κράτθ ςυνεργάηονται, όπωσ αυτά το κρίνουν
αναγκαίο, ςε όλεσ τισ προςπάκειεσ που γίνονται από τον Οργανιςμό των Θνωμζνων Εκνϊν
και τουσ άλλουσ αρμόδιουσ διακυβερνθτικοφσ ι μθ κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ που
ςυνεργάηονται με τον Οργανιςμό των Θνωμζνων Εκνϊν, προκειμζνου να προςτατεφςουν
και να βοθκιςουν τα παιδιά που βρίςκονται ςε παρόμοια κατάςταςθ, και προκειμζνου να
αναηθτιςουν τουσ γονείσ ι άλλα μζλθ τθσ οικογζνειασ κάκε παιδιοφ πρόςφυγα και για να
ςυλλζξουν πλθροφορίεσ αναγκαίεσ για τθν επανζνωςθ του παιδιοφ με τθν οικογζνειά του.
Σε περίπτωςθ που οφτε ο πατζρασ οφτε θ μθτζρα οφτε κανζνα άλλο μζλοσ τθσ οικογζνειασ
είναι δυνατόν να ανευρεκεί, το παιδί ζχει δικαίωμα να τφχει τθσ ίδιασ προςταςίασ που
παρζχεται ςε οποιοδιποτε άλλο παιδί ςτερθμζνο οριςτικά ι προςωρινά του οικογενειακοφ
του περιβάλλοντοσ για οποιονδιποτε λόγο, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ.
Άρκρο 23
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ αναγνωρίηουν ότι τα πνευματικϊσ ι ςωματικϊσ ανάπθρα
παιδιά πρζπει να διάγουν πλιρθ και αξιοπρεπι ηωι, ςε ςυνκικεσ οι οποίεσ εγγυϊνται τθν
αξιοπρζπειά τουσ, ευνοοφν τθν αυτονομία τουσ και διευκολφνουν τθν ενεργό ςυμμετοχι
τουσ ςτθ ηωι του ςυνόλου.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ αναγνωρίηουν το δικαίωμα των ανάπθρων παιδιϊν να
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τυγχάνουν ειδικισ φροντίδασ και ενκαρρφνουν και εξαςφαλίηουν, ςτο μζτρο των
διακζςιμων πόρων, τθν παροχι, μετά από αίτθςθ, ςτα ανάπθρα παιδιά που πλθροφν τουσ
απαιτοφμενουσ όρουσ και ςε αυτοφσ που τα ζχουν αναλάβει, μιασ βοικειασ
προςαρμοςμζνθσ ςτθν κατάςταςθ του παιδιοφ και ςτισ περιςτάςεισ των γονζων του ι
αυτϊν ςτουσ οποίουσ τα ζχουν εμπιςτευκεί.
3. Εν όψει των ειδικϊν αναγκϊν των ανάπθρων παιδιϊν, θ χορθγοφμενθ ςφμφωνα με τθν
παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου βοικεια παρζχεται δωρεάν, εφόςον αυτό είναι δυνατό,
κατόπιν υπολογιςμοφ των οικονομικϊν πόρων των γονζων τουσ και αυτϊν ςτουσ οποίουσ
ζχουν εμπιςτευκεί το παιδί, και ςχεδιάηεται κατά τζτοιον τρόπο ϊςτε τα ανάπθρα παιδιά
να ζχουν αποκλειςτικι πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθν επιμόρφωςθ, ςτθν περίκαλψθ,
ςτθν αποκατάςταςθ αναπιρων, ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και ςτισ ψυχαγωγικζσ
δραςτθριότθτεσ, ζτςι που να επιτυγχάνεται θ όςο το δυνατόν πλθρζςτερθ κοινωνικι ζνταξθ
και προςωπικι τουσ ανάπτυξθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πολιτιςτικισ και πνευματικισ
τουσ εξζλιξθσ.
4. Μζςα ςε πνεφμα διεκνοφσ ςυνεργαςίασ, τα Συμβαλλόμενα Κράτθ προωκοφν τθν
ανταλλαγι κατάλλθλων πλθροφοριϊν ςτον τομζα τθσ προλθπτικισ περίκαλψθσ και τθσ
ιατρικισ, ψυχολογικισ και λειτουργικισ κεραπείασ των ανάπθρων παιδιϊν,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διάδοςθσ και τθσ πρόςβαςθσ ςτισ πλθροφορίεσ που αφοροφν τισ
μεκόδουσ αποκατάςταςθσ αναπιρων και τισ υπθρεςίεσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, με
ςκοπό να επιτραπεί ςτα Συμβαλλόμενα Κράτθ να βελτιϊςουν τισ δυνατότθτεσ και τισ
αρμοδιότθτζσ τουσ και να διευρφνουν τθν πείρα τουσ ςε αυτοφσ τουσ τομείσ. Σ' αυτό το
πεδίο λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψθ οι ανάγκεσ των υπό ανάπτυξθ χωρϊν.
Άρκρο 24
Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ αναγνωρίηουν το δικαίωμα του παιδιοφ να απολαμβάνει το
καλφτερο δυνατόν επίπεδο υγείασ και να επωφελείται από τισ υπθρεςίεσ ιατρικισ
κεραπείασ και αποκατάςταςθσ αναπιρων.
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ επιδιϊκουν να διαςφαλίςουν το ότι κανζνα παιδί δεν κα
ςτερείται το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ επιδιϊκουν να εξαςφαλίςουν τθν πλιρθ εφαρμογι του
παραπάνω δικαιϊματοσ και ιδιαίτερα παίρνουν τα κατάλλθλα μζτρα για:
α. Να μειϊςουν τθ βρεφικι και παιδικι κνθςιμότθτα.
β. Να εξαςφαλίςουν ςε κάκε παιδί τθν απαραίτθτθ ιατρικι αντίλθψθ και περίκαλψθ
δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςτοιχειϊδουσ περίκαλψθσ.
γ. Να αγωνιςτοφν κατά τθσ αςκζνειασ και τθσ κακισ διατροφισ και μζςα ςτα πλαίςια τθσ
ςτοιχειϊδουσ περίκαλψθσ, με τθν εφαρμογι –ανάμεςα ςτα άλλα– τθσ ιδθ διακζςιμθσ
τεχνολογίασ και με τθν παροχι κρεπτικϊν τροφϊν και κακαροφ πόςιμου νεροφ,
λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ κινδφνουσ τθσ μόλυνςθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ.
δ. Να εξαςφαλίςουν ςτισ μθτζρεσ κατάλλθλθ περίκαλψθ πριν και μετά από τον τοκετό.
ε. Να μποροφν όλεσ οι ομάδεσ τθσ κοινωνίασ, ιδιαίτερα οι γονείσ και τα παιδιά να
ενθμερϊνονται για τα κζματα τθσ υγείασ και τθσ διατροφισ του παιδιοφ, για τα
πλεονεκτιματα του φυςικοφ κθλαςμοφ, τθν υγιεινι και τθν κακαριότθτα του
περιβάλλοντοσ και τθν πρόλθψθ των ατυχθμάτων και να βρίςκουν υποςτιριξθ ςτθ χριςθ
των παραπάνω βαςικϊν γνϊςεων.
ςτ. Να αναπτφξουν τθν προλθπτικι ιατρικι φροντίδα, τθν κακοδιγθςθ των γονζων και τθν
εκπαίδευςθ και τισ υπθρεςίεσ του οικογενειακοφ προγραμματιςμοφ.
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3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ παίρνουν όλα τα κατάλλθλα και αποτελεςματικά μζτρα για να
καταργθκοφν οι παραδοςιακζσ πρακτικζσ που βλάπτουν τθν υγεία των παιδιϊν.
4. Τα Συμβαλλόμενα κράτθ αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να προωκιςουν και να
ενκαρρφνουν τθ διεκνι ςυνεργαςία, ϊςτε να επιτφχουν ςταδιακά τθν πλιρθ
πραγματοποίθςθ του δικαιϊματοσ που αναγνωρίηεται ςτο παρόν άρκρο. Εν όψει αυτοφ,
λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψθ οι ανάγκεσ των υπό ανάπτυξθ χωρϊν.
Άρκρο 25
Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ αναγνωρίηουν ςτο παιδί, που τοποκετικθκε από τισ αρμόδιεσ
αρχζσ ςε μία οικογζνεια, με ςκοπό τθν παροχι φροντίδασ, προςταςίασ ι κεραπείασ τθσ
ςωματικισ ι πνευματικισ του υγείασ, το δικαίωμα ςε μια περιοδικι ανακεϊρθςθ τθσ
παραπάνω κεραπείασ και κάκε άλλθσ περίςταςθσ ςχετικισ με τθν τοποκζτθςι του.
Άρκρο 26
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ αναγνωρίηουν ςε κάκε παιδί το δικαίωμα να επωφελείται από
τθν κοινωνικι πρόνοια, ςυμπεριλαμβανομζνων των κοινωνικϊν αςφαλίςεων, και παίρνουν
τα απαραίτθτα μζτρα για να εξαςφαλίςουν τθν πλιρθ πραγματοποίθςθ του δικαιϊματοσ
αυτοφ, ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία τουσ.
2. Τα ωφελιματα, όπου είναι αναγκαία, πρζπει να δίνονται, αφοφ λθφκοφν υπόψθ οι πόροι
και θ κατάςταςθ του παιδιοφ και των προςϊπων που ζχουν αναλάβει τθν ευκφνθ τθσ
ςυντιρθςισ του, κακϊσ και κάκε άλλθ εκτίμθςθ ςχετιηόμενθ με τθν αίτθςθ παροχισ
ωφελθμάτων που γίνεται από το παιδί ι για λογαριαςμό του.
Άρκρο 27
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ αναγνωρίηουν το δικαίωμα κάκε παιδιοφ για ζνα κατάλλθλο
επίπεδο ηωισ που να επιτρζπει τθ ςωματικι, πνευματικι, ψυχικι, θκικι και κοινωνικι
ανάπτυξι του.
2. Στουσ γονείσ ι ςτα άλλα πρόςωπα που ζχουν αναλάβει το παιδί ανικει κατά κφριο λόγο
θ ευκφνθ τθσ εξαςφάλιςθσ, μζςα ςτα όρια των δυνατοτιτων τουσ και των οικονομικϊν
μζςων τουσ, των απαραίτθτων για τθν ανάπτυξθ του παιδιοφ ςυνκθκϊν ηωισ.
3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ υιοκετοφν τα κατάλλθλα μζτρα, ςφμφωνα με τισ εκνικζσ τουσ
ςυνκικεσ και ςτο μζτρο των δυνατοτιτων τουσ, για να βοθκιςουν τουσ γονείσ και τα άλλα
πρόςωπα που είναι υπεφκυνα για το παιδί, να εφαρμόςουν το δικαίωμα αυτό και
προςφζρουν, ςε περίπτωςθ ανάγκθσ, υλικι βοικεια και προγράμματα υποςτιριξθσ, κυρίωσ
ςε ςχζςθ με τθ διατροφι, το ρουχιςμό και τθν κατοικία.
4. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ παίρνουν όλα τα κατάλλθλα μζτρα για να εξαςφαλίςουν τθν
είςπραξθ τθσ διατροφισ του παιδιοφ από τουσ γονείσ του ι από τα άλλα πρόςωπα που
ζχουν τθν οικονομικι ευκφνθ γι’ αυτό, είτε εντόσ τθσ επικράτειασ είτε ςτο εξωτερικό.
Ειδικά ςτθν περίπτωςθ που το πρόςωπο το οποίο ζχει τθν οικονομικι ευκφνθ για το παιδί
ηει ςε ζνα Κράτοσ διαφορετικό από εκείνο του παιδιοφ, τα Συμβαλλόμενα Κράτθ ευνοοφν
τθν προςχϊρθςθ ςε διεκνείσ ςυμφωνίεσ ι τθ ςφναψθ τζτοιων ςυμφωνιϊν, κακϊσ και τθν
υιοκζτθςθ κάκε άλλθσ κατάλλθλθσ ρφκμιςθσ.
Άρκρο 28

Επιςτροφι
ςτα Ρεριεχόμενα

Τα Δικαιϊματα των Ραιδιϊν

22

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ αναγνωρίηουν το δικαίωμα του παιδιοφ ςτθν εκπαίδευςθ και,
ιδιαίτερα, για να επιτευχκεί θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ προοδευτικά και ςτθ βάςθ
τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν:
α. Κακιςτοφν τθ ςτοιχειϊδθ εκπαίδευςθ υποχρεωτικι και δωρεάν για όλουσ.
β. Ενκαρρφνουν τθν ανάπτυξθ διαφόρων μορφϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, τόςο
γενικισ όςο και επαγγελματικισ, τισ κακιςτοφν ανοιχτζσ και προςιτζσ ςε κάκε παιδί, και
παίρνουν κατάλλθλα μζτρα, όπωσ θ κζςπιςθ τθσ δωρεάν εκπαίδευςθσ και τθσ προςφοράσ
χρθματικισ βοικειασ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ.
γ. Εξαςφαλίηουν ςε όλουσ τθν πρόςβαςθ ςτθν ανϊτατθ παιδεία με όλα τα κατάλλθλα μζςα,
ςε ςυνάρτθςθ με τισ ικανότθτεσ του κακενόσ.
δ. Κακιςτοφν ανοιχτζσ και προςιτζσ ςε κάκε παιδί τθ ςχολικι και τθν επαγγελματικι
ενθμζρωςθ και τον προςανατολιςμό.
ε. Ραίρνουν μζτρα για να ενκαρρφνουν τθν τακτικι ςχολικι φοίτθςθ και τθ μείωςθ του
ποςοςτοφ εγκατάλειψθσ των ςχολικϊν ςπουδϊν.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ παίρνουν όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν εφαρμογι τθσ
ςχολικισ πεικαρχίασ με τρόπο που να ταιριάηει ςτθν αξιοπρζπεια του παιδιοφ ωσ
ανκρϊπινου όντοσ, και ςφμφωνα με τθν παροφςα Σφμβαςθ.
3.Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ προάγουν και ενκαρρφνουν τθ διεκνι ςυνεργαςία ςτον τομζα
τθσ παιδείασ, με ςκοπό να ςυμβάλλουν κυρίωσ ςτθν εξάλειψθ τθσ άγνοιασ και του
αναλφαβθτιςμοφ ςτον κόςμο και να διευκολφνουν τθν πρόςβαςθ ςτισ επιςτθμονικζσ και
τεχνικζσ γνϊςεισ και ςτισ ςφγχρονεσ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ. Για το ςκοπό αυτόν,
λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψθ οι ανάγκεσ των υπό ανάπτυξθ χωρϊν.
Άρκρο 29
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ ςυμφωνοφν ότι θ εκπαίδευςθ του παιδιοφ πρζπει να
αποςκοπεί:
α. Στθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ του παιδιοφ και ςτθν πλθρζςτερθ δυνατι ανάπτυξθ
των χαριςμάτων του και των ςωματικϊν και πνευματικϊν ικανοτιτων του.
β. Στθν ανάπτυξθ του ςεβαςμοφ για τα δικαιϊματα του ανκρϊπου και τισ κεμελιϊδεισ
ελευκερίεσ και για τισ αρχζσ που κακιερϊνονται ςτο Χάρτθ των Θνωμζνων Εκνϊν.
γ. Στθν ανάπτυξθ του ςεβαςμοφ για τουσ γονείσ του παιδιοφ, τθν ταυτότθτά του, τθ γλϊςςα
του και τισ πολιτιςτικζσ του αξίεσ, κακϊσ και του ςεβαςμοφ του για τισ εκνικζσ αξίεσ τθσ
χϊρασ ςτθν οποία ηει, τθσ χϊρασ από τθν οποία μπορεί να κατάγεται και για τουσ
πολιτιςμοφσ που διαφζρουν από το δικό του.
δ. Στθν προετοιμαςία του παιδιοφ για μία υπεφκυνθ ηωι ςε μία ελεφκερθ κοινωνία μζςα ςε
πνεφμα κατανόθςθσ, ειρινθσ, ανοχισ, ιςότθτασ των φφλων και φιλίασ ανάμεςα ςε όλουσ
του λαοφσ και τισ εκνικιςτικζσ, εκνικζσ και κρθςκευτικζσ ομάδεσ και ςτα πρόςωπα
αυτόχκονθσ καταγωγισ.
ε. Στθν ανάπτυξθ του ςεβαςμοφ για το φυςικό περιβάλλον.
2. Καμία διάταξθ του παρόντοσ άρκρου ι του άρκρου 28 δεν μπορεί να ερμθνευτεί με
τρόπο που να κίγει τθν ελευκερία των φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων για τθ δθμιουργία και
τθ διεφκυνςθ εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, υπό τον όρο ότι κα τθροφνται οι εκφραςμζνεσ
ςτθν παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου αρχζσ και ότι θ παρεχόμενθ ςτα ιδρφματα αυτά
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εκπαίδευςθ κα είναι ςφμφωνθ με τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ που κα ζχει ορίςει το
Κράτοσ.
Άρκρο 30
Στα Κράτθ όπου υπάρχουν εκνικζσ, κρθςκευτικζσ ι γλωςςικζσ μειονότθτεσ ι πρόςωπα
αυτόχκονθσ καταγωγισ, ζνα παιδί αυτόχκονασ ι που ανικει ςε μία από αυτζσ τισ
μειονότθτεσ δεν μπορεί να ςτερθκεί το δικαίωμα να ζχει τθ δικι του πολιτιςτικι ηωι, να
πρεςβεφει και να αςκεί τθ δικι του κρθςκεία ι να χρθςιμοποιεί τθ δικι του γλϊςςα από
κοινοφ με τα άλλα μζλθ τθσ ομάδασ του.
Άρκρο 31
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ αναγνωρίηουν ςτο παιδί το δικαίωμα ςτθν ανάπαυςθ και ςτισ
δραςτθριότθτεσ του ελεφκερου χρόνου, ςτθν εναςχόλθςθ με ψυχαγωγικά παιχνίδια και
δραςτθριότθτεσ που είναι κατάλλθλεσ για τθν θλικία του και ςτθν ελεφκερθ ςυμμετοχι
ςτθν πολιτιςτικι και καλλιτεχνικι ηωι.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ ςζβονται και προάγουν το δικαίωμα του παιδιοφ να ςυμμετζχει
πλιρωσ ςτθν πολιτιςτικι και καλλιτεχνικι ηωι και ενκαρρφνουν τθν προςφορά κατάλλθλων
και ίςων ευκαιριϊν για πολιτιςτικζσ, καλλιτεχνικζσ και ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ και για
δραςτθριότθτεσ ελεφκερου χρόνου.
Άρκρο 32
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ αναγνωρίηουν το δικαίωμα του παιδιοφ να προςτατεφεται από
τθν οικονομικι εκμετάλλευςθ και από τθν εκτζλεςθ οποιαςδιποτε εργαςίασ που ενζχει
κινδφνουσ ι που μπορεί να εκκζςει ςε κίνδυνο τθν εκπαίδευςι του ι να βλάψει τθν υγεία
του ι τθ ςωματικι, πνευματικι, ψυχικι, θκικι ι κοινωνικι ανάπτυξι του.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ παίρνουν νομοκετικά, διοικθτικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά
μζτρα για να εξαςφαλίςουν τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου. Για το ςκοπό αυτόν, και
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςχετικζσ διατάξεισ των άλλων διεκνϊν οργάνων, τα Συμβαλλόμενα
Κράτθ ειδικότερα:
α. Ορίηουν ζνα κατϊτατο όριο ι κατϊτατα όρια θλικίασ για τθν είςοδο ςτθν επαγγελματικι
απαςχόλθςθ.
β. Ρροβλζπουν μία κατάλλθλθ ρφκμιςθ των ωραρίων και των ςυνκθκϊν εργαςίασ.
γ. Ρροβλζπουν κατάλλθλεσ ποινζσ και άλλεσ κυρϊςεισ, για να εξαςφαλίςουν τθν
αποτελεςματικι εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου.
Άρκρο 33
Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ παίρνουν όλα τα κατάλλθλα μζτρα, ςυμπεριλαμβανομζνων
νομοκετικϊν, διοικθτικϊν, κοινωνικϊν και εκπαιδευτικϊν μζτρων, για να προςτατεφςουν
τα παιδιά από τθν παράνομθ χριςθ ναρκωτικϊν και ψυχοτρόπων ουςιϊν, όπωσ αυτζσ
προςδιορίηονται ςτισ ςχετικζσ διεκνείσ ςυμβάςεισ, και για να εμποδίςουν τθ
χρθςιμοποίθςθ των παιδιϊν ςτθν παραγωγι και τθν παράνομθ διακίνθςθ αυτϊν των
ουςιϊν.
Άρκρο 34
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Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να προςτατεφςουν το παιδί από
κάκε μορφι ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ και ςεξουαλικισ βίασ.
Για το ςκοπό αυτόν, τα Κράτθ, ειδικότερα, παίρνουν όλα τα κατάλλθλα μζτρα ςε εκνικό,
διμερζσ και πολυμερζσ επίπεδο για να εμποδίςουν:
α. Τθν παρακίνθςθ ι τον εξαναγκαςμό των παιδιϊν ςε παράνομθ ςεξουαλικι
δραςτθριότθτα.
β. Τθν εκμετάλλευςθ των παιδιϊν για πορνεία ι για άλλεσ παράνομεσ ςεξουαλικζσ
δραςτθριότθτεσ.
γ. Τθν εκμετάλλευςθ των παιδιϊν για τθν παραγωγι κεαμάτων ι υλικοφ πορνογραφικοφ
χαρακτιρα.
Άρκρο 35
Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ παίρνουν όλα τα κατάλλθλα μζτρα ςε εκνικό, διμερζσ και
πολυμερζσ επίπεδο για να εμποδίςουν τθν απαγωγι, τθν πϊλθςθ ι το δουλεμπόριο
παιδιϊν, για οποιονδιποτε ςκοπό και με οποιαδιποτε μορφι.
Άρκρο 36
Τα Συμβαλλόμενα κράτθ προςτατεφουν το παιδί από κάκε άλλθ μορφι εκμετάλλευςθσ
επιβλαβι για οποιαδιποτε πλευρά τθσ ευθμερίασ του.
Άρκρο 37
Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ επαγρυπνοφν ϊςτε :
α. Κανζνα παιδί να μθν υποβάλλεται ςε βαςανιςτιρια ι ςε άλλεσ ςκλθρζσ, απάνκρωπεσ ι
εξευτελιςτικζσ τιμωρίεσ ι μεταχείριςθ.
Θανατικι ποινι ι ιςόβια κάκειρξθ χωρίσ δυνατότθτα απελευκζρωςθσ δεν πρζπει να
απαγγζλλονται για παραβάςεισ, τισ οποίεσ ζχουν διαπράξει πρόςωπα κάτω των δεκαοκτϊ
ετϊν.
β. Κανζνα παιδί να μθ ςτερείται τθν ελευκερία του κατά τρόπο παράνομο ι αυκαίρετο. Θ
ςφλλθψθ, κράτθςθ ι φυλάκιςθ ενόσ παιδιοφ πρζπει να είναι ςφμφωνθ με το νόμο, να μθν
αποτελεί παρά ζνα ζςχατο μζτρο και να είναι τθσ μικρότερθσ δυνατισ χρονικισ διάρκειασ.
γ. Κάκε παιδί που ςτερείται τθν ελευκερία να αντιμετωπίηεται με ανκρωπιςμό και με τον
οφειλόμενο ςτθν αξιοπρζπεια του ανκρϊπου ςεβαςμό, και κατά τρόπο που να
ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ τθσ θλικίασ του. Ειδικότερα, κάκε παιδί που ςτερείται τθν
ελευκερία κα χωρίηεται από τουσ ενιλικεσ, εκτόσ εάν κεωρθκεί ότι είναι προτιμότερο να μθ
γίνει αυτό για το ςυμφζρον του παιδιοφ, και ζχει το δικαίωμα να διατθριςει τθν επαφι με
τθν οικογζνειά του δι' αλλθλογραφίασ και με επιςκζψεισ, εκτόσ εξαιρετικϊν περιςτάςεων.
δ. Τα παιδιά που ςτεροφνται τθν ελευκερία τουσ να ζχουν το δικαίωμα για ταχεία
πρόςβαςθ ςε νομικι ι ςε άλλθ κατάλλθλθ ςυμπαράςταςθ, κακϊσ και το δικαίωμα να
αμφιςβθτοφν τθ νομιμότθτα τθσ ςτζρθςθσ τθσ ελευκερίασ τουσ ενϊπιον ενόσ δικαςτθρίου ι
μιασ άλλθσ αρμόδιασ, ανεξάρτθτθσ και αμερόλθπτθσ αρχισ, και για τθ λιψθ μιασ ταχείασ
απόφαςθσ πάνω ς' αυτό το ηιτθμα.
Άρκρο 38
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να ςζβονται και να
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διαςφαλίηουν το ςεβαςμό ςτουσ κανόνεσ τουσ διεκνοφσ ανκρωπιςτικοφ δικαίου που
εφαρμόηονται ςε αυτά ςε περίπτωςθ ζνοπλθσ ςφρραξθσ, και των οποίων θ προςταςία
επεκτείνεται ςτα παιδιά.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ παίρνουν όλα τα δυνατά μζτρα για να διαςφαλίςουν ότι τα
πρόςωπα κάτω των δεκαπζντε ετϊν δεν κα ςυμμετζχουν άμεςα ςτισ εχκροπραξίεσ.
3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ απζχουν από τθν επιςτράτευςθ ςτισ ζνοπλεσ δυνάμεισ τουσ
κάκε προςϊπου κάτω των δεκαπζντε ετϊν.
Κατά τθν επιςτράτευςθ ανάμεςα ςε πρόςωπα άνω των δεκαπζντε ετϊν αλλά κάτω των
δεκαοκτϊ ετϊν, τα Συμβαλλόμενα Κράτθ προςπακοφν να δίνουν προτεραιότθτα ςτα
πρόςωπα μεγαλφτερθσ θλικίασ.
4. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ, ςφμφωνα με τθν υποχρζωςθ που ζχουν, δυνάμει του διεκνοφσ
ανκρωπιςτικοφ δικαίου, να προςτατεφουν τον άμαχα πλθκυςμό ςε περίπτωςθ ζνοπλθσ
ςφρραξθ, παίρνουν όλα τα δυνατά μζτρα για τθν προςταςία και τθ φροντίδα των παιδιϊν,
που κίγονται από τθν ζνοπλθ ςφρραξθ.
Άρκρο 39
Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ παίρνουν όλα τα κατάλλθλα μζτρα για να διευκολφνουν τθ
ςωματικι και ψυχολογικι ανάρρωςθ και τθν κοινωνικι επανζνταξθ κάκε παιδιοφ κφματοσ :
οποιαςδιποτε μορφισ παραμζλθςθσ, εκμετάλλευςθσ ι κακοποίθςθσ, βαςανιςμοφ ι κάκε
άλλθσ μορφισ ςκλθρισ, απάνκρωπθσ ι εξευτελιςτικισ μεταχείριςθσ ι τιμωρίασ ι ζνοπλθσ
ςφρραξθσ. Θ ανάρρωςθ αυτι και θ επανζνταξθ γίνονται μζςα ςε περιβάλλον, που ευνοεί
τθν υγεία, τον αυτοςεβαςμό και τθν αξιοπρζπεια του παιδιοφ.
Άρκρο 40
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ αναγνωρίηουν ςε κάκε παιδί φποπτο, κατθγοροφμενο ι
καταδικαςμζνο για παράβαςθ του ποινικοφ νόμου το δικαίωμα ςε μεταχείριςθ που να
ςυνάδει με το αίςκθμα τθσ αξιοπρζπειάσ του και τθσ προςωπικισ αξίασ, που να ενιςχφει το
ςεβαςμό του για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τισ κεμελιϊδεισ ελευκερίεσ των άλλων και
που να λαμβάνει υπόψθ τθν θλικία του, κακϊσ και τθν ανάγκθ για επανζνταξθ ςτθν
κοινωνία και τθν ανάλθψθ από το παιδί ενόσ εποικοδομθτικοφ ρόλου ςτθν κοινωνία.
2. Για το ςκοπό αυτόν, και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςχετικζσ διατάξεισ των διεκνϊν
οργάνων, τα Συμβαλλόμενα Κράτθ επαγρυπνοφν ιδιαίτερα ϊςτε:
α. Κανζνα παιδί να μθν κακίςταται φποπτο, να μθν κατθγορείται και να μθν καταδικάηεται
για παράβαςθ του ποινικοφ νόμου λόγω πράξεων ι παραλείψεων, που δεν απαγορεφονται
από το εκνικό ι διεκνζσ δίκαιο κατά το χρόνο που διαπράχκθκαν.
β. Κάκε παιδί φποπτο ι κατθγοροφμενο για παράβαςθ του ποινικοφ νόμου να ζχει
τουλάχιςτον δικαίωμα ςτισ ακόλουκεσ εγγυιςεισ:
Ι. Να κεωρείται ακϊο μζχρι να αποδειχκεί νόμιμα θ ενοχι του.
ΙΙ. Να ενθμερϊνεται χωρίσ κακυςτζρθςθ και απευκείασ για τισ εναντίον του κατθγορίεσ ι,
κατά περίπτωςθ, μζςω των γονζων του ι των νόμιμων εκπροςϊπων του και να ζχει νομικι
ι οποιαδιποτε άλλθ κατάλλθλθ ςυμπαράςταςθ για τθν προετοιμαςία και τθν παρουςίαςθ
τθσ υπεράςπιςισ του.
ΙΙΙ. Να κρίνεται θ υπόκεςι του χωρίσ κακυςτζρθςθ από μία αρμόδια, ανεξάρτθτθ και
αμερόλθπτθ αρχι ι δικαςτικό ςϊμα, ςφμφωνα με μια δίκαιθ κατά το νόμο διαδικαςία, με
τθν παρουςία ενόσ νομικοφ ι άλλου ςυμβοφλου και τθν παρουςία των γονζων του ι των
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νομίμων εκπροςϊπων του, εκτόσ αν αυτό κεωρθκεί αντίκετο προσ το ςυμφζρον του
παιδιοφ, λόγω κυρίωσ τθσ θλικίασ ι τθσ κατάςταςισ του.
IV. Να μθν υποχρεϊνεται να κατακζςει ωσ μάρτυρασ ι να ομολογιςει τθν ενοχι του, να
υποβάλλει ερωτιςεισ το ίδιο ι μζςω άλλου ςτουσ μάρτυρεσ κατθγορίασ και να επιτυγχάνει
τθν παράςταςθ και τθν εξζταςθ μαρτφρων υπεράςπιςθσ κάτω από ςυνκικεσ ιςότθτασ.
V. Εάν κρικεί ότι παρζβθ τον ποινικό νόμο, να μπορεί να προςφφγει κατ' αυτισ τθσ
απόφαςθσ και κατά οποιουδιποτε μζτρου που λιφκθκε ωσ ςυνζπεια αυτισ ενϊπιον μιασ
ανϊτερθσ αρμόδιασ, ανεξάρτθτθσ και αμερόλθπτθσ αρχισ ι δικαςτικοφ ςϊματοσ, ςφμφωνα
με το νόμο.
VI. Να ζχει τθ δωρεάν βοικεια ενόσ διερμθνζα, ςε περίπτωςθ που δεν καταλαβαίνει ι δεν
μιλάει τθ γλϊςςα που χρθςιμοποιείται.
VII. Να αντιμετωπίηεται θ ιδιωτικι του ηωι με απόλυτο ςεβαςμό ςε όλα τα ςτάδια τθσ
διαδικαςίασ.
3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ προςπακοφν να προαγάγουν τθ κζςπιςθ νόμων, διαδικαςιϊν,
αρχϊν και κεςμϊν εφαρμοηόμενων ειδικϊσ ςτα παιδιά που είναι φποπτα, κατθγοροφμενα
ι καταδικαςμζνα για παράβαςθ του ποινικοφ νόμου και ιδιαίτερα:
α. Τθ κζςπιςθ ενόσ ελάχιςτου ορίου θλικίασ κάτω από το οποίο τα παιδιά κα κεωροφνται
ότι δεν ζχουν τθν ικανότθτα παράβαςθσ του ποινικοφ νόμου.
β. Τθν ειςαγωγι μζτρων, εφόςον αυτό είναι δυνατόν και ευκταίο, για τθν αντιμετϊπιςθ
τζτοιων παιδιϊν, χωρίσ ανάγκθ προςφυγισ ςτθ δικαιοςφνθ, με τθν προχπόκεςθ βζβαια ότι
τθρείται ο απόλυτοσ ςεβαςμόσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα και ςτισ νόμιμεσ εγγυιςεισ.
4. Μια ςειρά διατάξεων ςχετικϊν κυρίωσ με τθν επιμζλεια, τθν κακοδιγθςθ και τθν
επιτιρθςθ, τουσ ςυμβοφλουσ, τθ δοκιμαςία, τθν τοποκζτθςθ ςε οικογζνεια, τα
προγράμματα γενικισ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και τισ άλλεσ εναλλακτικζσ
δυνατότθτεσ πλθν τθσ επιμζλειασ, κα εξαςφαλίηει ςτα παιδιά μια μεταχείριςθ που να
εγγυάται τθν ευθμερία τουσ και που να είναι ανάλογθ και με τθν κατάςταςι τουσ και με τθν
παράβαςθ.
Άρκρο 41
Καμία από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ δεν κίγει διατάξεισ ευνοϊκότερεσ για τθν
πραγματοποίθςθ των δικαιωμάτων του παιδιοφ και οι οποίεσ είναι δυνατόν να περιζχονται:
α. Στθν νομοκεςία ενόσ Συμβαλλόμενου Κράτουσ ι
β. Στο ιςχφον για το Κράτοσ αυτό διεκνζσ δίκαιο.

ΔΕΥΤΕΟ ΜΕΟΣ
Άρκρο 42
Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ αναλαμβάνουν να κάνουν ευρζωσ γνωςτζσ τόςο ςτουσ ενιλικεσ
όςο και ςτα παιδιά, τισ αρχζσ και τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ με δραςτιρια και
κατάλλθλα μζςα.
Άρκρο 43
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1. Με ςκοπό τθν ζρευνα τθσ προόδου που ζχει ςυντελεςτεί από τα Συμβαλλόμενα Κράτθ ςε
ςχζςθ με τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων, οι οποίεσ ςυμφωνικθκαν δυνάμει τθσ παροφςασ
Σφμβαςθσ, ςυγκροτείται Επιτροπι για τα δικαιϊματα του παιδιοφ, θ οποία επιτελεί τα
κακικοντα που ορίηονται παρακάτω.
2. Θ Επιτροπι αποτελείται από δζκα εμπειρογνϊμονεσ υψθλοφ ικουσ και αναγνωριςμζνθσ
ικανότθτασ ςτον τομζα που καλφπτει θ παροφςα Σφμβαςθ. Τα μζλθ τθσ εκλζγονται από τα
Συμβαλλόμενα Κράτθ ανάμεςα ςτουσ υπθκόουσ τουσ και ςυμμετζχουν υπό τθν ατομικι
τουσ ιδιότθτα, αφοφ λθφκοφν υπόψθ θ ανάγκθ εξαςφάλιςθσ δίκαιθσ γεωγραφικισ
κατανομισ και τα κφρια νομικά ςυςτιματα.
3. Θ εκλογι των μελϊν τθσ Επιτροπισ γίνεται με μυςτικι ψθφοφορία από ζναν κατάλογο
προςϊπων που υποβάλλουν τα Συμβαλλόμενα Κράτθ. Κάκε Συμβαλλόμενο Κράτοσ ζχει τθν
δυνατότθτα να υποδεικνφει ζναν υποψιφιο από τουσ υπθκόουσ του.
4. Θ διεξαγωγι των πρϊτων εκλογϊν κα γίνει το αργότερο ζξι μινεσ μετά τθν θμερομθνία
ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ. Στθ ςυνζχεια οι εκλογζσ κα γίνονται κάκε δφο
χρόνια.
Τζςςερισ τουλάχιςτο μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κάκε εκλογισ ο Γενικόσ Γραμματζασ
του Οργανιςμοφ των Θνωμζνων Εκνϊν καλεί γραπτϊσ τα Συμβαλλόμενα Κράτθ να
προτείνουν τουσ υποψθφίουσ τουσ εντόσ δφο μθνϊν. Στθ ςυνζχεια, ο Γενικόσ Γραμματζασ
ετοιμάηει ζναν κατάλογο με τα ονόματα όλων των υποψθφίων ςε αλφαβθτικι ςειρά,
αναφζροντασ τα Συμβαλλόμενα κράτθ που ζχουν υποδείξει αυτοφσ και τον υποβάλλει ςτα
Συμβαλλόμενα ςτθν παροφςα Σφμβαςθ Κράτθ.
5. Οι εκλογζσ γίνονται κατά τισ ςυνόδουσ των Συμβαλλομζνων Κρατϊν, οι οποίεσ
ςυγκαλοφνται από το Γενικό Γραμματζα ςτθν Ζδρα του Οργανιςμοφ των Θνωμζνων Εκνϊν.
Στισ ςυνόδουσ αυτζσ, κατά τισ οποίεσ θ απαρτία ςχθματίηεται από τα δφο τρίτα των
Συμβαλλόμενων Κρατϊν, εκλζγονται μζλθ τθσ Επιτροπισ εκείνοι που ζλαβαν το μεγαλφτερο
αρικμό ψιφων και τθν απόλυτθ πλειοψθφία από τουσ παρόντεσ και ψθφίςαντεσ
εκπροςϊπουσ των Συμβαλλόμενων Κρατϊν.
6. Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ εκλζγονται για χρονικι περίοδο τεςςάρων ετϊν. Είναι
επανεκλζξιμα εάν προτακεί εκ νζου θ υποψθφιότθτά τουσ. Θ κθτεία πζντε μελϊν από τα
εκλεγμζνα κατά τθν πρϊτθ εκλογι λιγει μετά τθν ςυμπλιρωςθ δφο ετϊν. Τα ονόματα των
πζντε αυτϊν μελϊν επιλζγονται με κλιρο από τον πρόεδρο τθσ ςυνόδου, αμζςωσ μετά από
τθν πρϊτθ εκλογι.
7. Σε περίπτωςθ κανάτου ι παραίτθςθσ ενόσ μζλουσ τθσ Επιτροπισ, ι εάν, για ζναν
οποιονδιποτε άλλο λόγο, ζνα μζλοσ δθλϊςει ότι δεν μπορεί πλζον να αςκεί τα κακικοντά
του ςτα πλαίςια τθσ Επιτροπισ, το Συμβαλλόμενο Κράτοσ, που είχε υποδείξει αυτό το
μζλοσ, διορίηει ζναν άλλο εμπειρογνϊμονα από τουσ υπθκόουσ του, για να υπθρετιςει για
το υπόλοιπο τθσ κθτείασ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ζγκριςθσ τθσ Επιτροπισ.
8. Θ Επιτροπι κεςπίηει θ ίδια τον εςωτερικό κανονιςμό τθσ.
9. Θ Επιτροπι εκλζγει τουσ αξιωματοφχουσ τθσ για μία περίοδο δφο ετϊν.
10. Οι ςφνοδοι τθσ Επιτροπισ ςυγκαλοφνται κανονικά ςτθν Ζδρα του Οργανιςμοφ των
Θνωμζνων Εκνϊν ι ςε οποιωνδιποτε άλλο κατάλλθλο τόπο, που κακορίηεται από τθν
Επιτροπι.
Θ Επιτροπι ςυνζρχεται κανονικά κάκε χρόνο.
Θ διάρκεια των ςυνόδων τθσ κακορίηεται και τροποποιείται, εάν είναι αναγκαίο, από μία
ςυνζλευςθ των Κρατϊν Μελϊν ςτθν παροφςα Σφμβαςθ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ζγκριςθσ
από τθ Γενικι Συνζλευςθ.
11. Ο Γενικόσ Γραμματζασ του Οργανιςμοφ των Θνωμζνων Εκνϊν κζτει ςτθ διάκεςθ τθσ
Επιτροπισ το απαραίτθτο προςωπικό και τισ εγκαταςτάςεισ για τθν αποτελεςματικι
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εκτζλεςθ των κακθκόντων που τθσ ζχουν ανατεκεί, δυνάμει τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ.
12. Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ που ςυγκροτικθκε δυνάμει τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ
ειςπράττουν, με τθν ζγκριςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, απολαβζσ από τουσ πόρουσ του
Οργανιςμοφ των Θνωμζνων Εκνϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και με τισ προχποκζςεισ που
ορίηει θ Γενικι Συνζλευςθ.
Άρκρο 44
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να υποβάλλουν ςτθν Επιτροπι,
μζςω του Γενικοφ Γραμματζα του Οργανιςμοφ των Θνωμζνων Εκνϊν, εκκζςεισ ςχετικά με
τα μζτρα που ζχουν υιοκετιςει για τθν ενεργοποίθςθ των δικαιωμάτων που
αναγνωρίηονται ςτθν παροφςα Σφμβαςθ, κακϊσ και ςχετικά με τθν πρόοδο που
ςθμειϊκθκε ωσ προσ τθν απόλαυςθ αυτϊν των δικαιωμάτων:
α. Εντόσ των δφο πρϊτων ετϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ για κάκε
Συμβαλλόμενο Κράτοσ.
β. Κατόπιν, κάκε πζντε χρόνια.
2. Οι εκκζςεισ που ςυντάςςονται ςε εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, πρζπει να
επιςθμαίνουν τουσ παράγοντεσ και τισ δυςκολίεσ, εάν υπάρχουν, που εμποδίηουν τα
Συμβαλλόμενα Κράτθ να τθριςουν πλιρωσ τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν
παροφςα Σφμβαςθ.
Ρρζπει επίςθσ να περιζχουν επαρκείσ πλθροφορίεσ, για να δϊςουν ςτθν Επιτροπι μια
ακριβι εικόνα τθσ εφαρμογισ τθσ Σφμβαςθσ ςτθν εν λόγω χϊρα.
3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ τα οποία ζχουν υποβάλει ςτθν Επιτροπι μια αρχικι πλιρθ
ζκκεςθ, δεν χρειάηεται να επαναλαμβάνουν ςτισ επόμενεσ εκκζςεισ που υποβάλλουν,
ςφμφωνα με το εδάφιο β τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου, τισ βαςικζσ
πλθροφορίεσ που ζχουν ιδθ κοινοποιιςει.
4. Θ Επιτροπι μπορεί να ηθτά από τα Συμβαλλόμενα Κράτθ ςυμπλθρωματικζσ
πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ.
5. Θ Επιτροπι υποβάλλει κάκε δφο χρόνια ςτθ Γενικι Συνζλευςθ, μζςω του Κοινωνικοφ και
Οικονομικοφ Συμβουλίου, εκκζςεισ για τισ δραςτθριότθτεσ τθσ.
6. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ κακιςτοφν ευρζωσ προςιτζσ τισ εκκζςεισ τουσ ςτο κοινό τθσ
χϊρασ τουσ.
Άρκρο 45
Για τθν προϊκθςθ τθσ αποτελεςματικισ εφαρμογισ τθσ Σφμβαςθσ και για τθν ενκάρρυνςθ
τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ ςτο πεδίο το οποίο καλφπτει θ Σφμβαςθ:
α. Οι ειδικοί οργανιςμοί, το Ταμείο των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν παιδικι θλικία και άλλα
όργανα των Θνωμζνων Εκνϊν ζχουν το δικαίωμα να εκπροςωποφνται κατά τθν εξζταςθ τθσ
εφαρμογισ των διατάξεων τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, οι οποίεσ εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα
τουσ. Θ Επιτροπι μπορεί να καλζςει τισ ειδικευμζνεσ οργανϊςεισ, το Ταμείο των Θνωμζνων
Εκνϊν για τθν παιδικι θλικία και άλλουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ, τουσ οποίουσ κρίνει
κατάλλθλουσ, να παράςχουν ειδικευμζνεσ γνϊμεσ για τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ςτουσ
τομείσ που ανικουν ςτισ αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτζσ τουσ. Μπορεί να καλεί τισ ειδικευμζνεσ
οργανϊςεισ, το Ταμείο των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν παιδικι θλικία και άλλα όργανα των
Θνωμζνων Εκνϊν να τθσ υποβάλουν εκκζςεισ για τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ςτουσ τομείσ
που ανικουν ςτο πεδίο δραςτθριότθτάσ τουσ.
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β. Θ Επιτροπι διαβιβάηει, εάν το κρίνει αναγκαίο, ςτισ ειδικευμζνεσ οργανϊςεισ, ςτο
Ταμείο των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν παιδικι θλικία και ςτουσ άλλουσ αρμόδιουσ
οργανιςμοφσ κάκε ζκκεςθ των Συμβαλλόμενων Κρατϊν που περιζχει ζνα αίτθμα ι
υποδεικνφει μια ανάγκθ για τεχνικι ςυμβουλι ι βοικεια μαηί με τισ παρατθριςεισ και τισ
προτάςεισ τθσ Επιτροπισ , εάν υπάρχουν, ςχετικά με το παραπάνω αίτθμα ι υπόδειξθ.
γ. Θ Επιτροπι μπορεί να ςυςτιςει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ να ηθτιςει από το Γενικό
Γραμματζα να αναλάβει για λογαριαςμό τθσ μελζτεσ πάνω ςε ειδικά κζματα, ςχετικά με τα
δικαιϊματα του παιδιοφ.
δ. Θ Επιτροπι μπορεί να κάνει υποδείξεισ και ςυςτάςεισ γενικισ φφςεωσ βαςιςμζνεσ ςτισ
πλθροφορίεσ που ζχει δεχτεί κατϋ εφαρμογιν των άρκρων 44 και 45 τθσ παροφςασ
Σφμβαςθσ. Οι υποδείξεισ αυτζσ και οι ςυςτάςεισ γενικισ φφςεωσ διαβιβάηονται ςε κάκε
ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Κράτοσ και αναφζρονται ςτθ Γενικι Συνζλευςθ, μαηί με τισ
παρατθριςεισ των Συμβαλλόμενων Κρατϊν μερϊν, όπου υπάρχουν.

ΤΙΤΟ ΜΕΟΣ
Άρκρο 46
Θ παροφςα Σφμβαςθ είναι ανοιχτι για υπογραφι ςε όλα τα Κράτθ.
Άρκρο 47
Θ παροφςα Σφμβαςθ υποβάλλεται ςε επικφρωςθ. Τα ζγγραφα τθσ επικφρωςθσ κα
κατατεκοφν ςτο Γενικό Γραμματζα του Οργανιςμοφ των Θνωμζνων Εκνϊν.
Άρκρο 48
Θ παροφςα Σφμβαςθ είναι ανοιχτι για προςχϊρθςθ οποιουδιποτε Κράτουσ. Τα ζγγραφα
τθσ προςχϊρθςθσ κα κατατεκοφν ςτο Γενικό Γραμματζα του Οργανιςμοφ των Θνωμζνων
Εκνϊν.
Άρκρο 49
1. Θ παροφςα Σφμβαςθ κα αρχίςει να ιςχφει τθν τριακοςτι θμζρα μετά από τθν
θμερομθνία κατάκεςθσ ςτο Γενικό Γραμματζα του Οργανιςμοφ των Θνωμζνων Εκνϊν του
εικοςτοφ εγγράφου επικφρωςθσ ι προςχϊρθςθσ.
2. Για κάκε Κράτοσ που επικυρϊνει τθν παροφςα Σφμβαςθ ι προςχωρεί ςε αυτιν μετά τθν
κατάκεςθ του εικοςτοφ εγγράφου επικφρωςθσ ι προςχϊρθςθσ, θ Σφμβαςθ κα αρχίςει να
ιςχφει τθν τριακοςτι θμζρα μετά από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ από το Κράτοσ αυτό του
δικοφ του εγγράφου επικφρωςθσ ι προςχϊρθςθσ.
Άρκρο 50
1. Κάκε Συμβαλλόμενο Κράτοσ μπορεί να προτείνει μια τροπολογία και να κατακζςει το
κείμενό τθσ ςτο Γενικό Γραμματζα του Οργανιςμοφ των Θνωμζνων Εκνϊν. Εν ςυνεχεία ο
Γενικόσ Γραμματζασ διαβιβάηει όλα τα ςχζδια τροπολογιϊν ςτα Συμβαλλόμενα Κράτθ
ηθτϊντασ τουσ να του γνωρίηουν εάν επικυμοφν να ςυγκλθκεί διάςκεψθ των
Συμβαλλόμενων Κρατϊν, με ςκοπό να εξεταςτοφν και να τεκοφν ςε ψθφοφορία αυτά τα
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ςχζδια. Εάν, εντόσ τεςςάρων μθνϊν από τθν θμερομθνία τθσ διαβίβαςθσ αυτισ, το ζνα
τρίτο τουλάχιςτον των Συμβαλλόμενων Κρατϊν κθρυχτεί υπζρ τθσ ςφγκλθςθσ μιασ τζτοιασ
διάςκεψθσ, ο Γενικόσ Γραμματζασ ςυγκαλεί τθ διάςκεψθ υπό τθν αιγίδα του Οργανιςμοφ
των Θνωμζνων Εκνϊν. Κάκε τροπολογία, που υιοκετείται από τθν πλειοψθφία των
παρόντων και ψθφιςάντων ςτθ διάςκεψθ Συμβαλλόμενων Κρατϊν, υποβάλλεται για
ζγκριςθ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ.
2. Κάκε τροπολογία, που υιοκετικθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του
παρόντοσ άρκρου, αρχίηει να ιςχφει όταν εγκρικεί από τθ Γενικι Συνζλευςθ των Θνωμζνων
Εκνϊν και γίνει δεκτι με πλειοψθφία των δφο τρίτων των Συμβαλλόμενων Κρατϊν.
3. Πταν μια τροπολογία αρχίςει να ιςχφει ζχει αναγκαςτικι ιςχφ για τα Συμβαλλόμενα
κράτθ που τθν αποδζχτθκαν, ενϊ τα υπόλοιπα Συμβαλλόμενα Κράτθ παραμζνουν
δεςμευμζνα από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ και από όλεσ τισ προθγοφμενεσ
τροπολογίεσ που ζχουν αποδεχτεί.
Άρκρο 51
1. Ο Γενικόσ Γραμματζασ του Οργανιςμοφ των Θνωμζνων Εκνϊν κα δεχτεί και κα
διαβιβάςει ςε όλα τα κράτθ το κείμενο των επιφυλάξεων που ζκαναν τα Κράτθ κατά το
χρόνο τθσ επικφρωςθσ ι τθσ προςχϊρθςθσ.
2. Δεν επιτρζπεται καμία επιφφλαξθ, που είναι αςυμβίβαςτθ με το αντικείμενο και το
ςκοπό τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ.
Οι επιφυλάξεισ μποροφν να αποςυρκοφν ανά πάςα ςτιγμι με γνωςτοποίθςθ προσ το Γενικό
Γραμματζα του Οργανιςμοφ των Θνωμζνων Εκνϊν, ο οποίοσ ενθμερϊνει γι' αυτό όλα τα
Συμβαλλόμενα ςτθ Σφμβαςθ Κράτθ. Θ γνωςτοποίθςθ παράγει τα αποτελζςματά τθσ από
τθν θμερομθνία κατά τθν οποία παρελιφκθ από το Γενικό Γραμματζα.
Άρκρο 52
Κάκε Συμβαλλόμενο Κράτοσ μπορεί να καταγγείλει τθν παροφςα Σφμβαςθ με γραπτι
γνωςτοποίθςθ προσ το Γενικό Γραμματζα του Οργανιςμοφ των Θνωμζνων Εκνϊν. Θ
καταγγελία παράγει τα αποτελζςματά τθσ ζνα χρόνο μετά από τθν θμερομθνία κατά τθν
οποία θ γνωςτοποίθςθ παρελιφκθ από το Γενικό Γραμματζα.
Άρκρο 53
Ο Γενικόσ Γραμματζασ του Οργανιςμοφ των Θνωμζνων Εκνϊν ορίηεται κεματοφφλακασ τθσ
παροφςασ Σφμβαςθσ.
Άρκρο 54
Το πρωτότυπο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, τθσ οποίασ τα κείμενα ςτθν αγγλικι, αραβικι,
κινεηικι, ιςπανικι, γαλλικι και ρωςικι γλϊςςα ζχουν τθν ίδια ιςχφ, κα κατατεκεί ςτο Γενικό
Γραμματζα του Οργανιςμοφ των Θνωμζνων Εκνϊν.
Για να πιςτοποιθκοφν τα παραπάνω οι υπογράφοντεσ ειδικά εξουςιοδοτθμζνοι από τισ
αντίςτοιχεσ Κυβερνιςεισ τουσ, υπζγραψαν τθν παροφςα Σφμβαςθ.
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ΕΚΘΕΗ UNICEF: Η ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 2009
Μθτρικι και Βρεφικι Τγεία
Δθμοςίευςθ: 15 Ιανουαρίου 2009

Η υγεία των μθτζρων και των νεογζννθτων: Ποφ βριςκόμαςτε
Θ εγκυμοςφνθ και ο τοκετόσ είναι γενικά
περίοδοσ χαράσ για τουσ γονείσ και τισ
οικογζνειεσ. Σε πολλζσ χϊρεσ και κοινότθτεσ
όμωσ είναι περίοδοσ αυξθμζνου κινδφνου για
τθν υγεία και τθν επιβίωςθ των μθτζρων και
των νεογνϊν. Κάκε μζρα 1.500 περίπου
γυναίκεσ πεκαίνουν από επιπλοκζσ που
ςχετίηονται με τθν εγκυμοςφνθ και τον τοκετό.
Από το 1990 ο ετιςιοσ αρικμόσ των μθτρικϊν
κανάτων ςε παγκόςμιο επίπεδο υπολογίηεται
ότι ξεπερνά τισ 500.000 - αρικμόσ που πρζπει να
ςυνυπολογιςτεί ςτα 10 εκατομμφρια κανάτων κατά τα προθγοφμενα 19 χρόνια.
Θ διαφορά μεταξφ αναπτυγμζνων και αναπτυςςόμενων χωρϊν (ειδικότερα των
φτωχότερων) ςτον τομζα των μθτρικϊν κανάτων, είναι ίςωσ θ αντιπροςωπευτικότερθ από
κάκε άλλο τομζα. Ο ιςχυριςμόσ αυτόσ βαςίηεται ςτα ακόλουκα ςτοιχεία: Με βάςθ
δεδομζνα του 2005, θ μζςθ πικανότθτα κανάτου μιασ μθτζρασ από επιπλοκζσ που
ςχετίηονται με τθν εγκυμοςφνθ και τον τοκετό ςε μια αναπτυςςόμενθ χϊρα, είναι 300
φορζσ μεγαλφτερθ από τθν αντίςτοιχθ μζςθ πικανότθτα ςε μια αναπτυγμζνθ. Σε καμία
άλλθ αιτία κνθςιμότθτασ δεν παρουςιάηεται τζτοια ανιςότθτα. Επιπλζον, εκατομμφρια
γυναικϊν που επιηοφν μετά τον τοκετό, υποφζρουν από τραυματιςμοφσ, μολφνςεισ και
αςκζνειεσ, που ςχετίηονται με τον τοκετό, ενϊ αναφζρονται και περιπτϊςεισ ςωματικισ
ανικανότθτασ - ςυχνά μόνιμθσ.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΜΗΣΡΙΚΩΝ ΘΑΝΑΣΩΝ
Μθτρικοί κάνατοι, 2005
Περιοχι
Ανατολικι & Νότια Αφρικι
Δυτικι & Κεντρικι Αφρικι
Μζςθ Ανατολι & Βόρεια Αφρικι
Νότια Αςία
Ανατολικι Αςία & Ειρθνικόσ
Λατινικι Αμερικι & Καραϊβικι
Κεντρ.Ανατ.Ευρϊπθ & Κοινοπραξία Ανεξαρτ.Κρατϊν
Βιομθχανικζσ χϊρεσ

Αρικμόσ
κανάτων
103.000
162.000
21.000
187.000
45.000
15.000
2.600
830

Ποςοςτό
19%
30%
4%
35%
8%
3%
<1%
<1%

Πθγι: UNICEF, Ραγκόςμια Οργάνωςθ Υγείασ, Ταμείο του ΟΘΕ για τον Ρλθκυςμό & Ραγκόςμια
Τράπεηα (2007)
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Κατά τισ πρϊτεσ μζρεσ τθσ ηωισ του το νεογνό είναι περιςςότερο ευάλωτο. Σχεδόν το 40%
των παιδιϊν κάτω των 5 ετϊν (δθλαδι 3,7 εκατομμφρια παιδιά με βάςθ ςτοιχεία του 2004 του τελευταίου ζτουσ για το οποίο υφίςτανται αξιόπιςτα ςτατιςτικά ςτοιχεία), πεκαίνουν
κατά τθ διάρκεια των πρϊτων 28 θμερϊν τθσ ηωισ τουσ. Σα τρία τζταρτα των βρεφικϊν
αυτϊν κανάτων ςυμβαίνουν κατά τισ πρϊτεσ 7 μζρεσ τθσ ηωισ των νεογνϊν. Ο κίνδυνοσ
του κανάτου είναι μεγαλφτεροσ κατά τθν πρϊτθ μζρα τθσ ηωισ τουσ, κατά τθν οποία
εκτιμάται πωσ το ποςοςτό των κανάτων κυμαίνεται από 25%-45%. Θ διαφορά τθσ βρεφικισ
κνθςιμότθτασ είναι επίςθσ αξιοςθμείωτθ. Η πικανότθτα κανάτου ενόσ βρζφουσ που
γεννιζται ςε μια αναπτυςςόμενθ χϊρα, είναι 14 φορζσ μεγαλφτερθ από τθν αντίςτοιχθ
ενόσ βρζφουσ που γεννιζται ςε μια αναπτυγμζνθ.
Ππωσ θ βρεφικι, ζτςι και θ παιδικι κνθςιμότθτα παρουςιάηεται ιδιαίτερα αυξθμζνθ ςτθν
Αςία και τθν Αφρικι. Στισ θπείρουσ αυτζσ ςυμβαίνει το 95% των μθτρικϊν και το 90% των
βρεφικϊν κανάτων. Οι ανιςότθτεσ μεταξφ των κοινωνικϊν ομάδων ςε διάφορεσ χϊρεσ
είναι επίςθσ αυξθμζνεσ και ςχετίηονται κυρίωσ με τθ φτϊχεια. Δθμογραφικζσ και
Υγειονομικζσ μελζτεσ που διεξιχκθςαν μεταξφ των ετϊν 1995 και 2002, καταδεικνφουν ότι
μζςα ςτθν ίδια περιφζρεια, θ βρεφικι κνθςιμότθτα είναι 20%-50% μεγαλφτερθ ςτο
φτωχότερο 20% των νοικοκυριϊν, ζναντι του πλουςιότερου 50%. Ραρόμοιεσ ανιςότθτεσ
εμφανίηονται και ςτθ μθτρικι κνθςιμότθτα.
Ο χρόνοσ και οι αιτίεσ τθσ μθτρικισ και τθσ βρεφικισ κνθςιμότθτασ είναι πολφ καλά γνωςτοί
παράμετροι. Επιπλοκζσ οφειλόμενεσ ςε εκτρϊςεισ ι επιπλοκζσ κατά τον τοκετό ςτισ οποίεσ
περιλαμβάνονται αιμορραγίεσ, εκλαμψία και μολφνςεισ, προκαλοφν τουσ περιςςότερουσ
μθτρικοφσ κανάτουσ. Αναιμία, ελονοςία, AIDS και άλλοι παράγοντεσ ενιςχφουν τον αρικμό
τουσ. Οι μεγαλφτεροι κίνδυνοι για τθν υγεία των νεογνϊν είναι οι οξείεσ λοιμϊξεισ (ςτισ
οποίεσ περιλαμβάνονται πνευμονία, τζτανοσ και διάρροια), θ αςφυξία και θ πρόωρθ
γζννθςθ. Οι τρεισ αυτζσ αιτίεσ προκαλοφν το 86% των βρεφικϊν κανάτων.
Οι περιςςότερεσ από αυτζσ τισ καταςτάςεισ είναι αποτρζψιμεσ και οι αρρϊςτιεσ
κεραπεφςιμεσ, με τθν εφαρμογι βαςικϊν μζτρων όπωσ ςωςτζσ υγειονομικζσ υπθρεςίεσ,
προγεννθτικόσ ζλεγχοσ, νοςθλευτικό προςωπικό με εμπειρία ςε τοκετοφσ, πρόςβαςθ ςε
μαιευτιρια και νοςοκομεία παίδων όταν υπάρχει ανάγκθ, κατάλλθλθ διατροφι,
μεταγεννθτικι φροντίδα για τα βρζφθ και τισ λεχϊνεσ και, τζλοσ, εκπαίδευςθ για τθν
υιοκζτθςθ υγιεινϊν πρακτικϊν. Διάφορεσ Μελζτεσ κατζδειξαν ότι ζνα ποςοςτό γφρω ςτο
80% τθσ μθτρικισ κνθςιμότθτασ κα μποροφςε να αποςοβθκεί, αν οι μθτζρεσ είχαν
πρόςβαςθ ςε ςτοιχειϊδεισ υπθρεςίεσ προςταςίασ τθσ υγείασ και τθσ μθτρότθτασ. Το
ποςοςτό τθσ βρεφικισ κνθςιμότθτασ, (36%), που προκαλείται από λοιμϊξεισ, κα μποροφςε
να μειωκεί με τθ διενζργεια προλθπτικϊν εξετάςεων, τον εμβολιαςμό των μθτζρων και τθν
εφαρμογι υγιεινϊν πρακτικϊν ςχετικϊν με τον ομφάλιο λϊρο.
Εκτόσ από τισ άμεςεσ αιτίεσ που προκαλοφν το κάνατο και τθ νοςθρότθτα μθτζρων και
βρεφϊν, υπάρχει ακόμα ζνασ αρικμόσ ζμμεςων κινδφνων ςτο ςπίτι ι ςτθν κοινότθτα, οι
οποίοι απειλοφν τθν υγεία και τθ ηωι τουσ. Σ' αυτοφσ περιλαμβάνονται θ ζλλειψθ
εκπαίδευςθσ και γνϊςεων των κοριτςιϊν και των γυναικϊν, που δε κζλουν να πθγαίνουν
ςτο ςχολείο ςε μεγαλφτερο ποςοςτό από τα αγόρια, θ ζλλειψθ κρεπτικϊν τροφϊν, θ
φπαρξθ ςτοιχειωδϊν μόνον εγκαταςτάςεων υγιεινισ και θ δφςκολθ πρόςβαςθ ςε Κζντρα
Υγείασ. Υπάρχουν επίςθσ βαςικοί παράγοντεσ, οι οποίοι μεγεκφνουν τα ποςοςτά τθσ
μθτρικισ και βρεφικισ κνθςιμότθτασ και νοςθρότθτασ, όπωσ θ φτϊχια, ο κοινωνικόσ
αποκλειςμόσ, θ διακρίςεισ μεταξφ ανδρϊν-γυναικϊν και θ πολιτικι αβεβαιότθτα.
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Οι παράγοντεσ οι οποίοι κζτουν ςε κίνδυνο τθν υγεία και απειλοφν τθν επιβίωςθ των
μθτζρων και των βρεφϊν ςτον αναπτυςςόμενο κόςμο, ενιςχφουν τα αναμενόμενα οφζλθ
από τθ ςυνεχι φροντίδα τουσ και υπογραμμίηουν τθν αναγκαιότθτα προςφοράσ
ςτοιχειωδϊν παροχϊν ςε κρίςιμεσ φάςεισ τθσ ηωισ τουσ (εφθβεία, εγκυμοςφνθ, γζννθςθ,
μεταγεννθτικι και βρεφικι περίοδοσ, παιδικι θλικία), ςε μζρθ που οι γυναίκεσ και τα
παιδιά ζχουν εφκολθ πρόςβαςθ, (εξετάςεισ ςτο ςπίτι ι ςε κοινοτικά καταςτιματα ι ςε
εξωτερικά ιατρεία υγειονομικϊν εγκαταςτάςεων).
Θ ςυνεχισ φροντίδα κακιςτά ςαφζσ ότι θ ικανότθτα μιασ γυναίκασ να φροντίηει τθν υγεία
και τθ ηωι και τθ δικι τθσ και του παιδιοφ τθσ κατά τθν εγκυμοςφνθ και τον τοκετό,
απορρζει από τισ δεξιότθτεσ, τθν προςοχι και τθν προςταςία που απολαμβάνει από τθν
προεφθβικι θλικία. Υγιείσ γυναίκεσ που διατρζφονται ςωςτά, που ζχουν πρόςβαςθ ςε
υγειονομικζσ και μαιευτικζσ εγκαταςτάςεισ πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά τθν
εγκυμοςφνθ τουσ, είναι πικανότερο να γεννιςουν υγιι μωρά. Τα υγιι μωρά ζχουν
περιςςότερεσ πικανότθτεσ να επιηιςουν κατά τθ βρεφικι και τθν παιδικι θλικία.
Θ βελτίωςθ τθσ υγείασ των νεογνϊν και των μθτζρων, δεν πρζπει όμωσ να περιορίηεται
μόνο ςτθν παροχι υγειονομικισ φροντίδασ. Για να είναι πραγματικά αποτελεςματικι θ
βελτίωςθ αυτι, οι κάκε είδουσ παρεμβάςεισ κα πρζπει να πραγματοποιοφνται μζςα ς' ζνα
πλαίςιο, που κα προςπακεί να ενιςχφςει και να ςυνδυάςει τα διάφορα προγράμματα με τα
Συςτιματα Υγείασ και να προωκιςει ζνα περιβάλλον ενκαρρυντικό για τα δικαιϊματα των
γυναικϊν. Χωρίσ δράςθ για τον περιοριςμό των διακρίςεων με βάςθ το φφλο, τθσ
ανιςότθτασ που διαιωνίηεται ςε βάροσ των κοριτςιϊν και των γυναικϊν και χωρίσ δράςθ για
τθν παροχι αυξθμζνθσ υγειονομικισ φροντίδασ, θ βελτίωςθ αυτι κα είναι παροδικι,
αναποτελεςματικι ι και αδφνατθ.
Θ δθμιουργία ενόσ περιβάλλοντοσ το οποίο κα υποςτθρίηει τθν υγεία των μθτζρων και των
νεογζννθτων, προχποκζτει τθν υπζρβαςθ
κοινωνικϊν, οικονομικϊν και πολιτιςτικϊν
εμποδίων, τα οποία διαιωνίηουν τισ διακρίςεισ
και τθν ανιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν.
Για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου απαιτείται θ
ανάλθψθ ςθμαντικϊν δραςτθριοτιτων:
εκπαίδευςθ των κοριτςιϊν και των γυναικϊν,
μζτρα κατά τθσ φτϊχειασ που αντιμετωπίηουν,
προςταςία τουσ από βία, κακοποίθςθ και
εκμετάλλευςθ. Επίςθσ, θ ενκάρρυνςθ τθσ
ςυμμετοχισ και τθσ ανάμειξισ τουσ ςτθ λιψθ
αποφάςεων, όχι μόνο ςε οικιακά αλλά και ςε κζματα που ςχετίηονται με τθν οικονομικι και
τθν πολιτικι ηωι. Τζλοσ, θ παρακίνθςι τουσ να διεκδικοφν δικαιϊματα και βαςικζσ
υπθρεςίεσ γι' αυτζσ και τα παιδιά τουσ. Θ αυξανόμενθ ςυμμετοχι των ανδρϊν ςε κζματα
υγείασ των μθτζρων και των νεογνϊν, κακϊσ και ςτθν άρςθ των διακρίςεων και τθσ
ανιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν, είναι πολφ κρίςιμοι παράγοντεσ για τθ
δθμιουργία ενόσ υποςτθρικτικοφ περιβάλλοντοσ.
Θ ενκάρρυνςθ των κοριτςιϊν και των γυναικϊν επθρεάηει άμεςα τθν υγεία των μθτζρων
και των νεογνϊν. Θ εκπαίδευςθ, ιδιαίτερα, μειϊνει τουσ κινδφνουσ εγκυμοςφνθσ. Διάφορεσ
μελζτεσ καταδεικνφουν, πωσ τα κορίτςια που ζχουν πάει ςχολείο, δεν είναι πικανό να
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τεκνοποιιςουν πριν από τα δεκαεννιά τουσ χρόνια. Θ κακυςτζρθςθ αυτι είναι ςυχνά
εξαιρετικά ςθμαντικι. Οι επιπλοκζσ τθσ εγκυμοςφνθσ και του τοκετοφ αποτελοφν, ςε
παγκόςμιο επίπεδο, ςθμαντικό παράγοντα κνθςιμότθτασ των κοριτςιϊν 15-19 ετϊν. Οι
μελζτεσ κατζδειξαν επίςθσ ότι εκτόσ από τθν κακυςτερθμζνθ εγκυμοςφνθ, οι μορφωμζνεσ
μθτζρεσ εμβολιάηουν ςε μεγαλφτερο ποςοςτό τα παιδιά τουσ, είναι καλφτερα
πλθροφορθμζνεσ για τθ διατροφι τουσ και γεννοφν κατά αραιότερα χρονικά
διαςτιματα. Τα παιδιά τουσ παρουςιάηουν υψθλότερα ποςοςτά επιβίωςθσ και ζχουν
καλφτερθ διατροφι.
Οι γάμοι ςε παιδικι θλικία - μία παραβίαςθ των Δικαιωμάτων του Ραιδιοφ, όπωσ αυτά
ορίηονται από τισ Διεκνείσ Συνκικεσ και το Εκνικό Δίκαιο διαφόρων κρατϊν - ςτεροφν ςε
πολλά κορίτςια τθν ευκαιρία τθσ ςχολικισ μόρφωςθσ και οδθγοφν ςε εγκυμοςφνεσ ςε
νεότερθ θλικία. Πςο νεότερθ μείνει ζγκυοσ μια κοπζλα, τόςο μεγαλφτεροι είναι οι κίνδυνοι
για αυτιν και το μωρό τθσ. Κορίτςια που τεκνοποιοφν πριν κλείςουν τα 15 τουσ χρόνια,
ζχουν πενταπλάςιεσ πικανότθτεσ να πεκάνουν κατά τον τοκετό ςε ςχζςθ με κορίτςια που
γεννοφν ςτα 20 τουσ. Επιπλζον, το ποςοςτό κνθςιμότθτασ βρεφϊν που γεννιοφνται από
μθτζρεσ μικρότερεσ των 18 ετϊν, είναι 60% μεγαλφτερο από το αντίςτοιχο ποςοςτό
βρεφϊν, που γεννιοφνται από μθτζρεσ μεγαλφτερεσ των 19 ετϊν. Ακόμα και αν το βρζφοσ
επιηιςει, κα είναι μάλλον λιποβαρζσ, ενϊ είναι πικανότερο να εμφανίςει ςωματικι ι
πνευματικι κακυςτζρθςθ.
Ραρόλο που οι παιδικοί γάμοι μειϊνονται διεκνϊσ, ο ρυκμόσ μείωςισ τουσ είναι βραδφσ. Θ
κατάργθςθ τθσ νοοτροπίασ που τουσ επιτρζπει, απαιτεί τθ λιψθ μζτρων από Κυβερνιςεισ
αλλά και από άλλουσ, όπωσ κρθςκευτικοφσ ι τοπικοφσ θγζτεσ, κακϊσ και τθν ενίςχυςθ τθσ
εκπαίδευςθσ ιδιαίτερα μάλιςτα τθσ δευτεροβάκμιασ.
Ο αγϊνασ κατά τθσ βίασ και τθσ κακοποίθςθσ γυναικϊν και κοριτςιϊν είναι
ςθμαντικότατοσ για τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ των μθτζρων και των νεογνϊν. Εκτεταμζνεσ
ζρευνεσ του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Υγείασ, (ςτο εξισ W.H.O) και του Ο.Θ.Ε για τθ βία
εναντίον των γυναικϊν και των κοριτςιϊν κατζδειξαν πολφ μεγάλα ποςοςτά κακοποίθςθσ.
Οι επιπτϊςεισ αυτισ τθσ κακοποίθςθσ επθρεάηουν ςθμαντικά τθν υγεία και τθν
αναπαραγωγικι τουσ ικανότθτα. Θ κλειτοριδεκτομι (FGM/C) είναι μία παραβίαςθ των
Δικαιωμάτων των Γυναικϊν και των Κοριτςιϊν, ςτθν οποία υπολογίηεται ότι ζχουν
υποβλθκεί 70 εκατομμφρια κορίτςια και γυναίκεσ από 15-49 ετϊν ςε 27 χϊρεσ τθσ
Αφρικισ και τθσ Μζςθσ Ανατολισ. Θ κλειτοριδεκτομι αυξάνει τισ πικανότθτεσ επιπλοκϊν
κατά τον τοκετό. Σφμφωνα με μια μελζτθ του W.H.O, θ πρακτικι αυτι μπορεί να
προκαλζςει εκτεταμζνθ αιμορραγία και μόλυνςθ και να προςκζςει ζνα ζωσ δφο επιπλζον
βρεφικοφσ κανάτουσ ανά 100 τοκετοφσ. Άλλεσ μορφζσ βίασ ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται θ
ςωματικι τιμωρία, που διαπράττεται από ςτενοφσ ςυγγενείσ, κακϊσ και ο βιαςμόσ, μπορεί
να προκαλζςουν προβλιματα υγείασ ςτισ μθτζρεσ και τα παιδιά τουσ. Θ κακιζρωςθ
αποτελεςματικϊν μθχανιςμϊν, ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνεται θ κζςπιςθ αλλά και θ
εφαρμογι ςχετικϊν νόμων, ερευνθτικά προγράμματα και αυξθμζνα κονδφλια, που
ενιςχφουν τθ φωνι των γυναικϊν ςτθν κοινωνία και διατθροφν τθν προςοχι τθσ κοινισ
γνϊμθσ, είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ μείωςθ των περιςτατικϊν βίασ εναντίον των
γυναικϊν και των κοριτςιϊν από τα ςθμερινά τουσ επίπεδα.
Η υποςτιριξθ των γυναικϊν μζςα ςτο ςπίτι αλλά και ςτον κοινωνικό περίγυρο, ωφελεί
πολλαπλά τθν υγεία των μθτζρων και των νεογνϊν. Ππωσ ζχει αποδειχτεί από διάφορεσ
μελζτεσ, όταν οι γυναίκεσ ςυμμετζχουν ςτθ λιψθ ςθμαντικϊν αποφάςεων για οικιακά
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κζματα, τότε είναι πικανότερο ότι τα μωρά τουσ διατρζφονται καλφτερα, αλλά και θ
ιατρικι φροντίδα που απολαμβάνουν, τόςο οι ίδιεσ όςο και τα μωρά τουσ, είναι θ
ενδεδειγμζνθ. Θ ικανότθτα που ζχουν οι γυναίκεσ για ςυντροφικι δράςθ, είναι ίςωσ ο
ιςχυρότεροσ λόγοσ, για τον οποίο οι μθτζρεσ και τα νεογνά επιηοφν κατά τθ διάρκεια τθσ
εγκυμοςφνθσ και του τοκετοφ. Πταν οι γυναίκεσ ενκαρρφνονται να ςυμμετζχουν ςε κζματα
που απαςχολοφν τθν κοινότθτα, τότε μπορεί να επθρεάςουν τθ ςυμπεριφορά και τθ
νοοτροπία οι οποίεσ ενιςχφουν τθ διάκριςθ μεταξφ ανδρϊν-γυναικϊν, να μοιραςτοφν τθ
δουλειά και τουσ πόρουσ τθσ κοινότθτασ και να ςτθρίξουν ςυλλογικζσ πρωτοβουλίεσ και
μθχανιςμοφσ που βελτιϊνουν τθν υγεία των μθτζρων και των νεογνϊν. Οι άνδρεσ μποροφν
να τισ ςυνδράμουν ς' αυτι τθν επίπονθ προςπάκεια. Ζχει αποδειχκεί ότι οι άνδρεσ είναι
πολφ πιο αφοςιωμζνοι πατεράδεσ, όταν αιςκάνονται κετικά για τουσ εαυτοφσ τουσ και τισ
ςχζςεισ τουσ, κακϊσ και όταν το οικογενειακό και το φιλικό τουσ περιβάλλον υποςτθρίηει
τθν ανάμειξι τουσ ςτθν ανατροφι των παιδιϊν τουσ.
Επειδι θ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτθν πολιτικι ηωι είναι ακόμα περιοριςμζνθ και ςχετικά
πρόςφατθ, θ επιρροι των γυναικϊν - πολιτικϊν ςτθν υποςτιριξθ τθσ υγείασ των μθτζρων
και των νεογνϊν είναι ακόμα ανεξακρίβωτθ. Υπάρχουν, εντοφτοισ, οριςμζνεσ ενδείξεισ, ότι
υποςτθρίηουν δυναμικά και λαμβάνουν μζτρα και κζτουν προτεραιότθτεσ για τθ φροντίδα
των παιδιϊν και τα δικαιϊματα των γυναικϊν. Τα μζτρα αυτά ζχουν κεμελιϊδθ ςθμαςία
για τθ δθμιουργία ενόσ υποςτθρικτικοφ περιβάλλοντοσ, το οποίο κα προωκεί τθ ςυνεχι
φροντίδα των γυναικϊν των βρεφϊν και των παιδιϊν.
Το πλαίςιο για τθν υποςτιριξθ τθσ ςυνεχοφσ
φροντίδασ βοθκά να ξεπεραςτοφν κζματα ςτα
οποία δίδεται ζμφαςθ παραδοςιακά, όπωσ για
παράδειγμα οι ιατρικζσ επεμβάςεισ ειδικά για
μία αςκζνεια. Θ κεντρικι ιδζα μπορεί να
ςυνοψιςτεί ωσ εξισ: Οι βαςικζσ υπθρεςίεσ για
τισ μθτζρεσ, τα νεογνά και τα παιδιά, κα είναι
αποτελεςματικότερεσ, όταν παρζχονται
ολοκλθρωμζνα και ςε κρίςιμεσ ςτιγμζσ κατά τθ
διάρκεια τθσ ηωισ τουσ ςε κατάλλθλα Κζντρα
Υγείασ κατανεμθμζνα ςε διάφορα μζρθ. Ζτςι,
κεμελιϊνεται ζνα περιβάλλον, το οποίο κα υποςτθρίηει τα δικαιϊματα των γυναικϊν και
των παιδιϊν.
Οι βαςικζσ υπθρεςίεσ που απαιτοφνται για τθν υποςτιριξθ τθσ αδιάλειπτθσ φροντίδασ των
μθτζρων και των νεογνϊν, ςυμπεριλαμβάνουν βελτιωμζνθ διατροφι, κακαρό νερό,
εγκαταςτάςεισ υγιεινισ και τθν εφαρμογι ςυνθκειϊν ατομικισ κακαριότθτασ. Ακόμθ, τθν
πρόλθψθ και τθ κεραπεία των αςκενειϊν, τθν παροχι αναπαραγωγικϊν ςυμβουλϊν και
υπθρεςιϊν προγεννθτικοφ ελζγχου, τθν φπαρξθ ειδικευμζνου προςωπικοφ κατά τον τοκετό
και τθν παροχι μαιευτικισ φροντίδασ για τα νεογνά. Τζλοσ, τον ιατρικό ζλεγχο κατά τθ
βρεφικι θλικία και τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ βρεφικϊν και παιδικϊν αςκενειϊν.
Παροχι ςωςτϊν αναπαραγωγικϊν ςυμβουλϊν
Θ παροχι ςωςτϊν αναπαραγωγικϊν ςυμβουλϊν γίνεται όλο και πιο απαραίτθτθ,
ειδικότερα μάλιςτα ςτουσ νζουσ, λόγω του HIV και άλλων ςεξουαλικά μεταδιδόμενων
αςκενειϊν. Θ παροχι ςωςτϊν αναπαραγωγικϊν ςυμβουλϊν ςε εκνικό επίπεδο κακιςτά
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αναγκαία τθν επιςιμανςθ ςχετικϊν προβλθμάτων, τθν υιοκζτθςθ προτεραιοτιτων και τθν
εφαρμογι κατάλλθλθσ ςτρατθγικισ με τθ ςυμμετοχι όλων των ςυναρμόδιων φορζων.
Βελτιωμζνθ διατροφι
Θ κατάλλθλθ διατροφι για τα νεαρά κορίτςια και τισ ζγκυεσ, ζχει κεμελιϊδθ ςθμαςία για
τθν υγεία τουσ και τισ προςδοκίεσ επιβίωςθσ των μθτζρων και των νεογνϊν. Ο υποςιτιςμόσ
των νζων γυναικϊν, που είναι ευρφτατα διαδεδομζνοσ ςτθν Νότια Αςία, υποςκάπτει τθν
υγεία των ίδιων και των παιδιϊν τουσ. Ρρογράμματα που αποςκοποφν ςτθν προςταςία τθσ
μθτρότθτασ, εςτιάηουν όλο και περιςςότερο ςτθ βελτίωςθ τθσ διατροφισ των κοριτςιϊν και
των γυναικϊν. Θ επαρκισ διατροφι και θ λιψθ διατροφικϊν ςυμπλθρωμάτων, όπωσ
φολικό οξφ και ςίδθροσ είναι ευεργετικά κατά τθν περίοδο τθσ εγκυμοςφνθσ αλλά και πριν
απ' αυτιν. Θ διατροφικι διαφοροποίθςθ, θ χριςθ ιωδιοφχου άλατοσ και φαρμάκων κατά
των παραςιτικϊν ςκουλθκιϊν βελτιϊνουν τθν υγεία των εγκφων και των μθτζρων. Τα
ςυμπλθρϊματα διατροφισ που περιζχουν βιταμίνθ Α ςυνιςτϊνται για τισ λεχϊνεσ. Θ
βελτιωμζνθ διατροφι των νεογνϊν και ειδικότερα ο αποκλειςτικόσ κθλαςμόσ τα βοθκά να
προςτατευκοφν από αρρϊςτιεσ.
Κακαρό νερό, εγκαταςτάςεισ υγιεινισ και εφαρμογι ςυνθκειϊν ατομικισ κακαριότθτασ
Θ ευρεία χριςθ τουσ είναι παράγοντασ ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν προφφλαξθ τθσ υγείασ
των νεογνϊν και των μθτζρων από μολφνςεισ. Οξείεσ λοιμϊξεισ οι οποίεσ ςυχνά ςχετίηονται
με ανκυγιεινζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ και μολυςμζνο νερό, προκάλεςαν το 36% των κανάτων
νεογνϊν το 2000. Θ υιοκζτθςθ ςυνθκειϊν ατομικισ κακαριότθτασ και ο εμβολιαςμόσ ζχουν
αιςκθτά περιορίςει τα κροφςματα τετάνου από το 1980.
Πρόλθψθ και κεραπεία των αςκενειϊν
Οι υπθρεςίεσ πρόλθψθσ και κεραπείασ των μολυςματικϊν αςκενειϊν ςτισ ζγκυεσ είναι το
απαραίτθτο ςυμπλιρωμα ςτθν προςφορά λοιπϊν υπθρεςιϊν ςτισ μθτζρεσ. Δφο βαςικοί
τομείσ πρόλθψθσ και κεραπείασ ςχετίηονται με τον ιό HIV και τθν ελονοςία και ειδικότερα
ςτθν υποςαχάρια Αφρικι. Θ μάχθ εναντίον του ιοφ HIV ζχει ςθμειϊςει πρόοδο: θ εξάπλωςι
του ςτισ γυναίκεσ μεταξφ 15-24 ετϊν, που νοςθλεφκθκαν ςε κλινικζσ προγεννθτικοφ
ελζγχου κατά τα ζτθ 2000-2001, ζχει μειωκεί ςε 14 από τισ 17 χϊρεσ για τισ οποίεσ
υπάρχουν αξιόπιςτα ςτατιςτικά ςτοιχεία. Αντικζτωσ, το ποςοςτό αντιρετροϊκισ κεραπείασ
για τον περιοριςμό τθσ μετάδοςθσ του AIDS από τθ μθτζρα ςτο παιδί ζχει αυξθκεί από 10%
το 2004 ςε 33% το 2007.
Οι εμποτιςμζνεσ με εντομοκτόνο κουνουπιζρεσ που μοιράςτθκαν ςτισ ζγκυεσ και θ
περιοδικι προλθπτικι κεραπεία τθσ ελονοςίασ, θ οποία αποτελείται από μια δόςθ
φαρμάκων τουλάχιςτον δφο φορζσ κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ, είτε θ ζγκυοσ
γυναίκα πάςχει από ελονοςία είτε όχι, είναι δφο μζτρα που βοθκοφν ςτον περιοριςμό τθσ
νόςου. Μολονότι οι προςπάκειεσ πρόλθψθσ και κεραπείασ του AIDS και τθσ ελονοςίασ
ζχουν ςθμειϊςει μια ςχετικι πρόοδο τα τελευταία χρόνια, απομζνουν πολλά ακόμα να
γίνουν για να περιοριςτεί το βαρφ τίμθμα αυτϊν των αςκενειϊν.
Προγεννθτικόσ ζλεγχοσ
Ρολλζσ από τισ αρρϊςτιεσ των εγκφων μπορεί να αποφευχκοφν, να διαγνωςτοφν και να
κεραπευκοφν μζςω εξετάςεων προγεννθτικοφ ελζγχου. Θ UNICEF και θ Ραγκόςμια
Οργάνωςθ Υγείασ ςυνιςτοφν τουλάχιςτον τζςςερισ εξετάςεισ. Αυτζσ οι εξετάςεισ
επιτρζπουν ςτισ γυναίκεσ να πλθροφοροφνται για ςθμαντικά ιατρικά κζματα, όπωσ ο
αντιτετανικόσ εμβολιαςμόσ, θ προλθπτικι ιατρικι και θ κεραπεία μολφνςεων, κακϊσ και να
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μακαίνουν για τισ πικανζσ επιπλοκζσ τθσ εγκυμοςφνθσ και του τοκετοφ. Τα περιςςότερα
από τα ςτοιχεία αφοροφν τισ γυναίκεσ που ζχουν κάνει τουλάχιςτον μια εξζταςθ
προγεννθτικοφ ελζγχου. Σε όλο τον αναπτυςςόμενο κόςμο, τα τρία τζταρτα των εγκφων
γυναικϊν υποβλικθκαν ςτισ εξετάςεισ αυτζσ από ειδικευμζνο νοςθλευτικό προςωπικό
τουλάχιςτον μια φορά, αν και πολλζσ από τισ γυναίκεσ αυτζσ δεν μπόρεςαν να εξεταςτοφν
τζςςερισ φορζσ όπωσ προβλζπεται.
Βοικεια από ζμπειρα άτομα κατά τον τοκετό
Μόνο ειδικευμζνα άτομα πρζπει να βοθκοφν τισ ζγκυεσ να γεννιςουν. Σε όλο τον
αναπτυςςόμενο κόςμο, εκτόσ τθσ υποςαχάριασ Αφρικισ, ο αρικμόσ των ατόμων αυτϊν ζχει
ςθμειϊςει αιςκθτι άνοδο. Κατά τθν τριετία 2005-2007 ειδικευμζνα άτομα βοικθςαν το
61% των τοκετϊν των γυναικϊν του αναπτυςςόμενου κόςμου. Οι περιοχζσ με τα μικρότερα
ςχετικά ποςοςτά ιταν θ Νότια Αςία και θ υποςαχάρεια Αφρικι (41% και 45% αντίςτοιχα).
Εκεί εμφανίηονται και τα μεγαλφτερα ποςοςτά μθτρικισ κνθςιμότθτασ. Στο ςφνολο του
αναπτυςςόμενου κόςμου, οι τοκετοί των γυναικϊν από το φτωχότερο 20% των
νοικοκυριϊν, ζχουν πικανότθτεσ μόνο 50% να λάβουν βοικεια από ειδικευμζνα άτομα,
ζναντι των γυναικϊν από πλουςιότερα νοικοκυριά.
Θ Ραγκόςμια Οργάνωςθ Υγείασ ςυνιςτά ότι τα ειδικευμζνα άτομα, πρζπει να αςχολοφνται
ενεργά με το ςφνολο τθσ διαδικαςίασ του τοκετοφ και ιδιαίτερα με το τρίτο του ςτάδιο, ςτο
οποίο περιλαμβάνεται και θ αφαίρεςθ του πλακοφντα. Το ςτάδιο αυτό, όπωσ γίνεται
ευρζωσ αποδεκτό, είναι απαραίτθτο για να περιοριςτεί ο κίνδυνοσ τθσ μετά τον τοκετό
αιμορραγίασ, που είναι θ κφρια αιτία μθτρικισ κνθςιμότθτασ.
Κατάλλθλθ μαιευτικι φροντίδα για τα νεογνά
Θ ζγκαιρθ φροντίδα ςε μια ιατρικι μονάδα, μπορεί μερικζσ φορζσ να ςϊςει τθ ηωι μιασ
γυναίκασ, ςτθν οποία παρουςιάηονται επιπλοκζσ κατά τθ διάρκεια του τοκετοφ. Τα
ειδικευμζνα άτομα πρζπει όχι μόνο να είναι ςε κζςθ να βοθκιςουν ζνα φυςιολογικό
τοκετό ι ζνα τοκετό με μζτριεσ επιπλοκζσ, αλλά και να αναγνωρίςουν τισ ςοβαρζσ
επιπλοκζσ, που απαιτοφν τθν διακομιδι τθσ εγκφου ςε κανονικά μαιευτιρια. Σχετικζσ
μελζτεσ καταδεικνφουν πωσ περίπου το 15% των βρεφϊν που γεννιοφνται ηωντανά, είναι
πικανό να κζλουν άμεςθ μαιευτικι βοικεια, ενϊ για ζνα 5%-15% μπορεί να απαιτθκεί
καιςαρικι τομι, πριν ολοκλθρωκεί ο τοκετόσ. Είναι προφανζσ ότι υπάρχει μεγάλθ ζλλειψθ
ειδικευμζνων ατόμων για τθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν των περιςτατικϊν και ειδικά ςτισ
αγροτικζσ περιοχζσ τθσ υποςαχάριασ Αφρικισ, όπου οι τοκετοί με καιςαρικι τομι φτάνουν
το 2% του ςυνόλου. Θ ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν είναι επίςθσ ςθμαντικι. Για
τθν παροχι κατάλλθλθσ μαιευτικισ φροντίδασ πρζπει να υπάρχουν όχι μόνο ειδικευμζνα
άτομα, αλλά και φάρμακα, εφόδια και λοιπόσ ιατρικόσ εξοπλιςμόσ. Οι παράγοντεσ που
εμποδίηουν τθν παροχι κατάλλθλθσ μαιευτικισ φροντίδασ είναι το κόςτοσ, θ απόςταςθ, θ
ζλλειψθ προςωπικοφ, κακϊσ και εμπόδια που ςχετίηονται με πολιτιςτικά κζματα.
Μεταγεννθτικόσ ιατρικόσ ζλεγχοσ των μθτζρων και των νεογζννθτων
Ο ζλεγχοσ αυτόσ είναι ζνασ τομζασ που χρειάηεται άμεςθ προςοχι. Οι γυναίκεσ δε ηθτοφν
τόςο τον μεταγεννθτικό όςο τον προγεννθτικό ζλεγχο ι τθ βοικεια για τον τοκετό τουσ.
Ακόμα και οι γυναίκεσ που ωφελοφνται από τον άμεςο μεταγεννθτικό ιατρικό ζλεγχο,
παραμελοφνται κατά τθ διάρκεια των θμερϊν και των εβδομάδων που ακολουκοφν. Ακόμα
και όταν ζνασ τοκετόσ παρακολουκείται από ζνα μαιευτιρα, ο μεταγεννθτικόσ ζλεγχοσ
μπορεί να περιορίηεται ςε μία μόνο εξζταςθ 6 εβδομάδεσ αργότερα.
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Ο μεταγεννθτικόσ ιατρικόσ ζλεγχοσ μπορεί επίςθσ να βελτιϊςει τθν υγεία των νεογνϊν και
ιδιαίτερα με τθ διάδοςθ υγιεινϊν ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και τθ διατροφι τουσ αμζςωσ μετά
τθ γζννθςθ αποκλειςτικά με μθτρικό γάλα. Λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ πολλαπλοφσ
παράγοντεσ που εμποδίηουν τον μεταγεννθτικό ιατρικό ζλεγχο, όπωσ το κόςτοσ, τθ
δυςκολία μετακίνθςθσ και διαμονισ για τα μζλθ τθσ οικογζνειασ, ο αρικμόσ αυτϊν των
εξετάςεων είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθ φροντίδα των νεογνϊν, ανεξάρτθτα από το μζροσ
που ζγινε ο τοκετόσ.
Αναγνωρίηεται τϊρα ότι θ παροχι ολοκλθρωμζνων ιατρικϊν υπθρεςιϊν για τον τοκετό,
μπορεί να αυξιςει τθν αποδοτικότθτα και τθν αποτελεςματικότθτά τουσ. Επιπλζον, όταν οι
υπθρεςίεσ είναι ολοκλθρωμζνεσ οι άνκρωποι είναι πικανότερο να τισ χρθςιμοποιιςουν και
μάλιςτα ςε όλο τουσ το εφροσ. Ο ςτόχοσ είναι να αναπτυχκεί ζνα πλιρεσ ςφςτθμα βαςικισ
φροντίδασ, το οποίο κα παρζχει ςτισ γυναίκεσ και τα παιδιά απαραίτθτεσ υπθρεςίεσ και κα
ενιςχφει τουσ δεςμοφσ που ςυνδζουν τα νοικοκυριά με τισ υγειονομικζσ εγκαταςτάςεισ.
Τγεία ςτο ςπίτι
Στον αναπτυςςόμενο κόςμο ςυνολικά, το 54% των γεννιςεων πραγματοποιοφνται ςτισ
κλινικζσ ι τα νοςοκομεία, αλλά ςτθ Νότια Αςία και ςτθν υποςαχάρεια Αφρικι - οι περιοχζσ
όπου εμφανίηεται θ μεγαλφτερθ μθτρικι και βρεφικι κνθςιμότθτα - περιςςότερο από το
60% των γυναικϊν γεννοφν ςτο ςπίτι. Τα νοςιλια, οι δαπάνεσ ταξιδιοφ και ςτζγαςθσ και
άλλεσ ζμμεςεσ δαπάνεσ, όπωσ το ειςόδθμα που χάνεται όταν κάποια μζλθ τθσ οικογζνειασ
ςυνοδεφουν τθ γυναίκα, εμποδίηουν τθ μετάβαςθ ςτο μαιευτιριο. Το κφριο βάροσ τθσ
μεταγεννθτικισ φροντίδασ επιβαρφνει ςυχνά τθν οικογζνεια τθσ μθτζρασ και του νεογνοφ.
Η καλι υγεία αρχίηει από το ςπίτι
Θ ςωςτι διατροφι και θ κακαριότθτα ςτο ςπίτι, είναι κακοριςτικοί παράγοντεσ για τθν
αποφυγι των κινδφνων που αντιμετωπίηουν οι λεχϊνεσ και τα νεογνά. Ανεπαρκισ
διατροφι, μόλυνςθ του αζρα ςτο εςωτερικό των ςπιτιϊν και μθ τιρθςθ των βαςικϊν
κανόνων υγιεινισ, όπωσ το κακάριςμα των χεριϊν με ςαποφνι ι ςτάχτθ, μετά τθ χριςθ των
αποχωρθτθρίων ι πριν τθν παραςκευι των γευμάτων, ενιςχφουν τθ διάδοςθ
μολυςματικϊν και διαρροϊκϊν αςκενειϊν. Θ διατροφι των βρεφϊν αποκλειςτικά με
μθτρικό γάλα μζχρι τθν θλικία των ζξι μθνϊν, βελτιϊνει ςθμαντικά τθν υγεία και τθν
ανατροφι τουσ. Θ καλφτερθ πλθροφόρθςθ των νοικοκυριϊν για τουσ βαςικοφσ κανόνεσ
υγιεινισ, τθ ςωςτι διατροφι και τθ βελτίωςθ του οικιακοφ περιβάλλοντοσ, ςε ςυνδυαςμό
με τθν ενκάρρυνςθ των γυναικϊν να αποφαςίηουν οι ίδιεσ για τθ υγεία τθ δικι τουσ και των
παιδιϊν τουσ, ζχει κετικότατθ επίδραςθ ςτθν υγεία τόςο των νεογνϊν όςο και των μθτζρων
(παλαιϊν και νζων).
Η ςυμμετοχι τθσ κοινότθτασ
Οι κοινότθτεσ επθρεάηουν ςθμαντικά τθ φροντίδα για τθν υγεία, όχι τόςο επειδι πιζηουν
για περιςςότερεσ ιατρικζσ δαπάνεσ, όςο επειδι λειτουργοφν ωσ μοχλοί πίεςθσ για τθ
διεκδίκθςθ των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων γενικότερα. Θ ςυμμετοχι των κοινοτιτων ςε
κζματα υγείασ ςυχνά περιλαμβάνει τθν εκπαίδευςθ μελϊν τθσ ωσ νοςθλευτϊν, που
επιςκζπτονται τουσ ανκρϊπουσ ςτο ςπίτι τουσ ι τθν ίδρυςθ Κζντρων Υγείασ. Θ διατροφι
των βρεφϊν αποκλειςτικά με μθτρικό γάλα, το πλφςιμο των χεριϊν και οι εμποτιςμζνεσ με
εντομοκτόνο κουνουπιζρεσ ωσ μζςο προφφλαξθσ από τθν ελονοςία, είναι οι τρεισ
κοινότερεσ επεμβάςεισ οι οποίεσ υποςτθρίηονται από το νοςθλευτικό προςωπικό των
κοινοτιτων.
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Επιςκζψεισ ςε γιατροφσ/εξωτερικά ιατρεία
Ππωσ ακριβϊσ θ κοινότθτα μπορεί να βοθκιςει ςτθν επζκταςθ των βαςικϊν ιατρικϊν
υπθρεςιϊν και ςτθ ςυχνότερθ χριςθ των Κζντρων Υγείασ, οι επιςκζψεισ ςε γιατροφσ ι ςτα
εξωτερικά ιατρεία μπορεί να ςυνδζςουν τθ φροντίδα που παρζχεται ςτο ςπίτι, ςτθν
κοινότθτα και ςε υγειονομικζσ εγκαταςτάςεισ. Οι επιςκζψεισ αυτζσ είναι ςθμαντικοί
παράγοντεσ για τθν παροχι προγεννθτικισ και μεταγεννθτικισ φροντίδασ, κακϊσ και για
τθν εφαρμογι προγραμμάτων ςεξουαλικισ υγείασ και αναπαραγωγισ.
Οι προγεννθτικοί και μεταγεννθτικοί ζλεγχοι, τόςο για τισ μθτζρεσ όςο και για τα νεογνά,
μπορεί εφκολα να γίνονται με επιςκζψεισ ςε γιατροφσ ι ςε εξωτερικά ιατρεία. Οι βαςικοί
ζλεγχοι περιλαμβάνουν τθν αναγνϊριςθ κινδφνων για τισ μθτζρεσ και τα νεογνά, τθν
κακοδιγθςθ για τθ διατροφι τουσ, (ζναρξθ του κθλαςμοφ από τθν πρϊτθ μζρα τθσ ηωισ
τουσ και ςίτιςι τουσ αποκλειςτικά με μθτρικό γάλα), τθ φροντίδα του νεογνοφ, τθν
ειςαγωγι του ι τθσ μθτζρασ του ςτο νοςοκομείο αν είναι απαραίτθτο, τθν υποςτιριξθ
γενικά και τθν παροχι ςυμβουλϊν για κζματα υγείασ.
Η φροντίδα τθσ υγείασ ςε υγειονομικζσ εγκαταςτάςεισ
Οι υγειονομικζσ εγκαταςτάςεισ καλφπτουν γενικά ευρφτερο φάςμα προλθπτικϊν και
κεραπευτικϊν εξετάςεων για τθ μθτζρα και το νεογνό από τουσ ειδικευμζνουσ νοςθλευτζσ
τθσ κοινότθτασ. Οι υγειονομικζσ εγκαταςτάςεισ εμπίπτουν ςε δφο κφριεσ κατθγορίεσ:
κλινικζσ και νοςοκομεία. Το προςωπικό των κλινικϊν, ςτισ οποίεσ ςυνικωσ καταφεφγουν
αρχικά οι ζγκυεσ, μπορεί ςυχνά να αντιμετωπίςει τουσ απλοφσ τοκετοφσ και μερικζσ από τισ
βαςικζσ επιπλοκζσ τουσ, όπωσ τθν αφαίρεςθ του πλακοφντα ι τθν επαναφορά του βρζφουσ
ςτθ ηωι. Λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ πικανοφσ κινδφνουσ που ςυνδζονται με τον τοκετό, το
προςωπικό των κλινικϊν, κακϊσ επίςθσ και όςοι εργάηονται ςτα εξωτερικά ιατρεία, πρζπει
να γνωρίηουν αν οι επιπλοκζσ του τοκετοφ και θ κατάςταςθ του νεογνοφ ξεπερνοφν τισ
ικανότθτζσ τουσ και απαιτοφν τθ διακομιδι τθσ εγκφου ςε νοςοκομείο.
Στο περιφερειακό νοςοκομείο, το επόμενο δθλαδι επίπεδο περίκαλψθσ, οι γιατροί μπορεί
να διαγνϊςουν μια αρρϊςτια, να φροντίςουν για τθ κεραπεία τθσ και να δϊςουν
ςυμβουλζσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ υγείασ. Σε μερικά Συςτιματα Υγείασ μπορεί να
υπάρχει ζνα κεντρικότερο νοςοκομείο, που μπορεί να παρζχει ςφνκετθ ιατρικι φροντίδα,
αλλά ςτισ περιςςότερεσ από τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ θ βαςικι φροντίδα τθσ υγείασ των
μθτζρων και των νεογνϊν, παρζχονται ςτισ κλινικζσ και τα περιφερειακά νοςοκομεία.
Για να είναι αποτελεςματικι θ αδιάλειπτθ φροντίδα κα πρζπει να γίνουν οριςμζνα βιματα,
τα οποία κα ενιςχφςουν τα Κζντρα Υγείασ.
Δεδομζνων των κινδφνων αλλά και των
ευκαιριϊν που ςχετίηονται με τθν εγκυμοςφνθ
και τον τοκετό, χρειάηεται να δοκεί προςοχι ςε
ςυγκεκριμζνουσ τομείσ. Σ' αυτοφσ
περιλαμβάνεται θ αναβάκμιςθ τθσ κατάρτιςθσ
του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ και θ αφξθςθ
του αρικμοφ του, θ βελτίωςθ των υποδομϊν και
τθσ διοικθτικισ μζριμνασ, θ εξεφρεςθ επαρκοφσ
χρθματοδότθςθσ, θ κινθτοποίθςθ του
πλθκυςμοφ υπζρ τθσ ςυνεχοφσ φροντίδασ, ο
ποιοτικόσ ζλεγχοσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, κακϊσ και θ ιςχυρι πολιτικι βοφλθςθ.
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- Πρϊτο βιμα Εμπλουτιςμόσ και ανάλυςθ των ςτοιχείων
Κανζνασ δείκτθσ δεν μπορεί μόνοσ του να περιγράψει επακριβϊσ τθν πολυπλοκότθτα τθσ
υγείασ των μθτζρων ι των νεογνϊν. Μία ποικιλία εργαλείων όμωσ, όπωσ θ απογραφι του
πλθκυςμοφ, ερωτθματολόγια, ζρευνεσ για τα νοικοκυριά και τισ κοινότθτεσ, κακϊσ και
δεδομζνα από τισ υγειονομικζσ υπθρεςίεσ, μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν για τθ
ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων και τθν εξαγωγι μεγάλου αρικμοφ δεικτϊν. Από αυτοφσ τουσ
δείκτεσ αντλοφνται πλθροφορίεσ ηωτικισ ςθμαςίασ για κζματα, επιςιτιςτικά, δθμογραφικά,
κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, υγείασ, κακϊσ και ςτοιχεία για τθν εφαρμογι
προγραμμάτων βελτίωςθσ τθσ διατροφισ και τθσ υγιεινισ. Ρολλζσ οργανϊςεισ όπωσ ο
W.H.O, θ UNICEF και το Health Metrics Network (Δίκτυο Μετριςεων για κζματα Υγείασ)
παρζχουν οδθγίεσ και βοικεια ςε Κυβερνιςεισ και Οργανιςμοφσ για τθ ςυλλογι ςτοιχείων
για τθν υγεία.
- Δεφτερο βιμα Αφξθςθ του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ που φροντίηει τισ μθτζρεσ και τα νεογνά
Θ Ραγκόςμια Οργάνωςθ Υγείασ κακορίηει ωσ εξισ ζνα ειδικευμζνο άτομο που μπορεί να
βοθκιςει τον τοκετό: «Ζνασ αναγνωριςμζνοσ νοςθλευτισ όπωσ ζνασ γιατρόσ, μια μαία, μια
νοςοκόμα που ζχουν εκπαιδευτεί να αντιμετωπίηουν ζναν απλό τοκετό, να παρζχουν
μεταγεννθτικι φροντίδα και να φροντίηουν για τθ διακομιδι τθσ μθτζρασ ι και του νεογνοφ
ςε νοςοκομεία αν υπάρχουν επιπλοκζσ». Θ Ραγκόςμια Οργάνωςθ Υγείασ δζχεται ςαν
ικανοποιθτικό αρικμό νοςθλευτϊν τουσ 2,28 για κάκε 1.000 κατοίκουσ, ϊςτε να
επιτυγχάνεται θ κάλυψθ του πλθκυςμοφ. Από τισ 57 χϊρεσ που βρίςκονται κάτω από αυτό
το όριο, οι 36 βρίςκονται ςτθν υποςαχάρια Αφρικι. Θ μεγαλφτερθ ζλλειψθ νοςθλευτικοφ
προςωπικοφ παρατθρείται ςτθν Αςία και ειδικότερα ςτθν Ινδία, τθν Ινδονθςία και το
Μπαγκλαντζσ, αλλά οι μεγαλφτερεσ ςχετικζσ ανάγκεσ υπάρχουν ςτθν υποςαχάρια Αφρικι,
όπου το νοςθλευτικό προςωπικό πρζπει να αυξθκεί κατά 140% για να φτάςει τον
επικυμθτό αρικμό.
Με το AIDS, τθ φτϊχεια και τθν πολιτικι αβεβαιότθτα να ενιςχφουν τθ μετανάςτευςθ του
νοςθλευτικοφ προςωπικοφ ςε διεκνζσ επίπεδο αλλά και ςτθν υποςαχάρια Αφρικι
ειδικότερα, οι αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ κα πρζπει να επινοιςουν ςτρατθγικζσ, που κα
εξαςφαλίςουν τθν πρόςλθψθ και τθν εκπαίδευςθ ειδικευμζνων νοςθλευτϊν ςε μόνιμο
επίπεδο.
Οι μαίεσ ι και άλλοι νοςθλευτζσ που δεν ζχουν ολοκλθρϊςει τθν εκπαίδευςι τουσ,
μποροφν με μερικά ακόμα μακιματα να αποτελζςουν ζνα κλιμάκιο εκπαιδευμζνων
ςτελεχϊν μζςα ςτο ςφνολο του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ, το οποίο κα μπορεί να
αναλάβει διαφορετικοφσ ρόλουσ, να ολοκλθρϊςει διάφορα ζργα και να δθμιουργιςει ζνα
ςφςτθμα διακομιδισ των γυναικϊν και των νεογνϊν από τα Κζντρα Υγείασ ςτα Νοςοκομεία.
Στθ Μοηαμβίκθ για παράδειγμα, οι μαίεσ και οι εκπαιδευόμενεσ νοςοκόμεσ βοικθςαν τουσ
μαιευτιρεσ να προςφζρουν ολοκλθρωμζνεσ και αποτελεςματικζσ υπθρεςίεσ, ςε περιοχζσ
που δεν υπιρχε μαιευτικι φροντίδα, ενϊ ςτο Ρεροφ, οι νοςθλευτζσ ςτισ κοινότθτεσ
επιςκζπτονταν κάκε μινα νοικοκυριά «υψθλοφ κινδφνου», ςτα οποία υπιρχαν ζγκυεσ ι
βρζφθ μικρότερα των 12 μθνϊν ι γυναίκεσ που μεγάλωναν μικρά παιδιά. Σε αρκετζσ χϊρεσ,
όπωσ ςτο Μαλί και ςτο Ρακιςτάν, ζχει αρχίςει να εφαρμόηεται ποικιλία παρόμοιων
ςτρατθγικϊν, ςτισ οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται οικονομικά κίνθτρα όπωσ για παράδειγμα
ςτζγαςθ, εξοπλιςμόσ και μεταφορά, ςε αντάλλαγμα για τθν κθτεία ςε αγροτικζσ περιοχζσ,
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αλλά και μθ οικονομικά κίνθτρα όπωσ βραχυπρόκεςμεσ αντικαταςτάςεισ και
ψυχοκοινωνικζσ ομάδεσ ςτιριξθσ.
- Σρίτο βιμα Κινθτοποίθςθ τθσ κοινωνίασ
Τυχόν πρόςκετα μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ των μθτζρων και των νεογνϊν κα ζχουν
μερικι μόνο επιτυχία, αν τα νοικοκυριά και οι κοινότθτεσ δεν απαιτιςουν ποιοτικότερεσ
υγειονομικζσ υπθρεςίεσ. Θ κοινωνία κα πρζπει να δϊςει προτεραιότθτα ςτθ βελτίωςθ
αυτϊν των υπθρεςιϊν και των Συςτθμάτων Υγείασ ζχοντασ εξαςφαλίςει τθ ςυνεργαςία των
οικογενειϊν, των γυναικϊν και των κοινοτιτων.
Ζνασ από τουσ ςπουδαιότερουσ παράγοντεσ για τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ των μθτζρων και
των νεογνϊν είναι θ αναγνϊριςθ των προβλζψιμων κινδφνων. Διάφορα ικθ, ζκιμα και
αντιλιψεισ ςυνοδεφουν πολλζσ φορζσ τθν εγκυμοςφνθ και τον τοκετό και οι γυναίκεσ
μπορεί να κατθγοροφνται για τθν κακι τουσ υγεία, κακϊσ και για τθ νοςθρότθτα και τθ
κνθςιμότθτα των νεογνϊν. Ππου οι κάνατοι των νεογνϊν είναι ςυχνοί, οι άνκρωποι δε
μποροφν να καταλάβουν ότι αρκετοί απ' αυτοφσ κα μποροφςαν να αποτραποφν. Οι
κοινότθτεσ μπορεί να ςυνειςφζρουν ςτθ βελτίωςθ τθσ υγείασ και τθσ ευθμερίασ των μελϊν
τουσ γενικά, όςο και των μθτζρων και των νεογνϊν ειδικότερα. Τα Συςτιματα Υγείασ μπορεί
να εξαςφαλίςουν τθ ςυνεργαςία των κοινοτιτων με οικειοκελι ςυμμετοχι τουσ παρά με
εξαναγκαςμό. Οι αρμόδιοι ςτον Ιςθμερινό υιοκζτθςαν μεκόδουσ ενςωμάτωςθσ των
διαπολιτιςμικϊν διαφορϊν ςτθν αναπαραγωγικι και ςεξουαλικι υγεία, με ςτόχο τθν
ενκάρρυνςθ όλο και περιςςότερων γθγενϊν γυναικϊν ςτθν ανάπτυξθ τθσ υγείασ ςε μόνιμθ
βάςθ.
Ππωσ ακριβϊσ θ εκπαίδευςθ ςε κζματα υγείασ είναι πολφ ςθμαντικι για τθν πλθρζςτερθ
εφαρμογι υγιεινότερων ςυνθκειϊν και τθν παροχι καλφτερθσ φροντίδασ, οι ςυνεργαςίεσ
οι οποίεσ εμπλζκουν άμεςα τουσ βαςικοφσ εταίρουσ ςτθν παροχι υγειονομικϊν υπθρεςιϊν
είναι επίςθσ πολφ ςθμαντικζσ. Στο Μπουροφντι για παράδειγμα παραδοςιακζσ μαίεσ
βοικθςαν τουσ επίςθμουσ νοςθλευτζσ μαιευτθρίων ςε τοκετοφσ, λαμβάνοντασ από τισ
λεχϊνεσ τρόφιμα ι άλλα δϊρα αντί για χριματα.
Θ επίτευξθ μεγαλφτερθσ ενότθτασ απαιτεί τθ ςφμπραξθ όλων των μελϊν τθσ οικογζνειασ. Σε
πολλζσ κοινωνίεσ όπου το ςφνολο των ςυγγενϊν ηει ςε πολφ κοντινά μζρθ, οι εξ αγχιςτείασ
αλλά και οι παλαιότεροι ςυγγενείσ επθρεάηουν τθ λιψθ αποφάςεων υγειονομικισ
περίκαλψθσ. Οι άνδρεσ τθσ οικογζνειασ μποροφν, επίςθσ, να διαδραματίςουν ςθμαντικό
ρόλο ςτθ βελτίωςθ τθσ υγείασ των μθτζρων και των νεογνϊν.
- Σζταρτο βιμα Εξαςφάλιςθ δίκαιθσ και ςτακερισ χρθματοδότθςθσ
Θ χρθματοδότθςθ ποιοτικϊν υγειονομικϊν υπθρεςιϊν είναι μια παγκόςμια πρόκλθςθ, τόςο
για τισ αναπτυςςόμενεσ όςο και για τισ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ. Ραρόλο που δεν υπάρχουν
διεκνϊσ αποδεκτά όρια για το ελάχιςτο των αφιερωμζνων ςαυτζσ τισ υπθρεςίεσ
δαπανϊν, ζχει υπολογιςτεί από το πρόγραμμα «Αντίςτροφθ μζτρθςθ 2015» ότι θ δαπάνθ
λιγότερων των 45 δολαρίων Θ.Ρ.Α κατά κεφαλι, δεν μπορεί να εξαςφαλίςει υγειονομικζσ
υπθρεςίεσ καλισ ποιότθτασ. Το πρόγραμμα αυτό πιςτοποίθςε ότι ςε 68 χϊρεσ, όπου υγεία
των μθτζρων, των νεογνϊν και των παιδιϊν απαιτοφςε ςθμαντικι βελτίωςθ, ξοδεφονταν
λιγότερα από το ποςό που προαναφζρκθκε.
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Δεν υπάρχει μια γενικι πολιτικι για να καλφψει τισ ανάγκεσ κάκε χϊρασ. Για τθν εξεφρεςθ
εναλλακτικϊν πθγϊν χρθματοδότθςθσ, τθν ανάπτυξθ διαφόρων ςτρατθγικϊν, το
ξεπζραςμα των εμποδίων και τθν υποςτιριξθ των μζτρων που κα αποφαςιςτοφν,
απαιτείται προςεκτικι ανάλυςθ τθσ κατάςταςθσ ςε κάκε χϊρα. Ρολλζσ Κυβερνιςεισ, ακόμα
και ςε χϊρεσ με λίγουσ πόρουσ, εξετάηουν τθν εφαρμογι διαφορετικϊν μορφϊν
ςτρατθγικισ, ϊςτε να βοθκιςουν τισ οικογζνειεσ να αντεπεξζλκουν ςτα ζξοδα των τακτικϊν
αλλά και των ζκτακτων δαπανϊν για κζματα υγείασ. Θ κατάργθςθ των νοςθλείων μπορεί να
βελτιϊςει εμφανϊσ τθν πρόςβαςθ ςτισ υγειονομικζσ υπθρεςίεσ, ειδικά για τουσ φτωχοφσ.
Διάφορεσ χϊρεσ όπωσ το Μπουροφντι, θ Γκάνα και οριςμζνεσ από τισ επαρχίεσ του Νεπάλ
ζχουν καταργιςει ι ζχουν δρομολογιςει τθν κατάργθςθ μζρουσ ι και όλων των νοςθλίων.
Θ εμπειρία τθσ Νότιασ Αφρικισ και τθσ Ουγκάντασ υποδεικνφουν πωσ θ κατάργθςθ των
νοςθλίων, πρζπει να είναι μζροσ ενόσ ευρφτερου προγράμματοσ μεταρρυκμίςεων, που κα
προβλζπουν αυξθμζνα κονδφλια ςτον προχπολογιςμό ςαν αντιςτάκμιςμα τθσ απϊλειασ
ειςοδιματοσ, για τθ διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υγειονομικϊν υπθρεςιϊν
και τθν ανταπόκριςθ ςτισ ςχετικζσ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ. Τα εκνικά αςφαλιςτικά
προγράμματα, όπωσ θ κοινωνικι αςφάλιςθ των μθτζρων και των παιδιϊν ςτθ Βολιβία,
μπορεί να αυξιςουν τον αρικμό των φτωχϊν γυναικϊν που κα απολαμβάνουν υγειονομικι
περίκαλψθ, αλλά είναι μάλλον πολφ δφςκολο να επεκτακοφν ςε φτωχότερεσ χϊρεσ. Οι
μεταφορζσ κεφαλαίων ςτον τομζα τθσ υγείασ ζχουν επίςθσ δϊςει κίνθτρα ςτισ φτωχότερεσ
ζγκυεσ γυναίκεσ ςε χϊρεσ όπωσ θ Ονδοφρα, θ Ινδία και το Μεξικό, αλλά απαιτείται ςυνεχισ
ζλεγχοσ και αξιολόγθςθ αυτϊν των καινοτομιϊν.
Ο ιδιωτικόσ τομζασ είναι πλζον ζνασ ςθμαντικόσ φορζασ υγείασ και ειδικότερα ςτθν Αςία,
αλλά θ μζτρθςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ του δεν είναι ακόμα αξιόπιςτθ. Θ φφςθ του
ιδιωτικοφ τομζα τθσ υγείασ είναι ευρφτατθ. Ρεριλαμβάνει τουσ παραδοςιακοφσ
κεραπευτζσ, τισ μαίεσ, τα εκκλθςιαςτικά νοςοκομεία και τισ ιδιωτικζσ νοςοκομειακζσ
μονάδεσ. Σε πολλζσ χαμθλοφ ειςοδιματοσ χϊρεσ, οι ιδιϊτεσ νοςθλευτζσ ι γιατροί
εργάηονται ςε ζνα περιβάλλον, όπου οι ζλεγχοι είναι πλθμμελείσ. Θα πρζπει επειγόντωσ να
δοκεί προςοχι ςτθν αναδυόμενθ ςυνεργαςία δθμόςιου-ιδιωτικοφ τομζα τθσ υγείασ, γιατί θ
άνιςθ χρθματοδότθςθ και θ ανεξζλεγκτθ φφςθ του ιδιωτικοφ τομζα μποροφν να
επθρεάςουν τα κυβερνθτικά προγράμματα υγειονομικισ περίκαλψθσ, τθ δθμόςια
εμπιςτοςφνθ και να ενιςχφςουν τισ κοινωνικοοικονομικζσ διαφορζσ. Οι Κυβερνιςεισ
αντιμετωπίηουν τθν πρόκλθςθ τθσ βελτίωςθσ του ελζγχου του ιδιωτικοφ τομζα τθσ υγείασ,
με τθ χριςθ διεκνϊν οδθγιϊν, με τισ οποίεσ κα αναπτφξουν μια εκνικι πολιτικι και κα
κεςπίςουν τα κατϊτατα επίπεδα ελζγχου.
- Πζμπτο βιμα Επενδφοντασ ςε υποδομζσ, ςε διοικθτικι μζριμνα και ςτθν αφξθςθ του αρικμοφ των
νοςοκομειακϊν κλινϊν
Για τθν υποςτιριξθ τθσ φροντίδασ των μθτζρων και των νεογνϊν απαιτείται θ ενίςχυςθ των
Συςτθμάτων Υγείασ και ειδικότερα του τομζα παροχισ βαςικϊν υπθρεςιϊν υγειονομικισ
περίκαλψθσ. Επιπλζον, ενίςχυςθ χρειάηονται τα πλθροφοριακά ςυςτιματα, ενϊ επιτακτικι
είναι θ ανάγκθ ενίςχυςθσ του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ, τθσ κοινωνικισ κινθτοποίθςθσ και
τθσ ιςομεροφσ κατανομισ των χρθματικϊν πόρων για τθν ανάπτυξθ των υποδομϊν, των
διαδικαςιϊν εφοδιαςμοφ, τθσ διοικθτικισ μζριμνασ, των μεταφορϊν και τθσ διαδικαςίασ
διακομιδισ των εγκφων ςτα νοςοκομεία. Απαιτείται ακόμα, επειγόντωσ, μεγαλφτερθ
χρθματοδότθςθ για τθν ίδρυςθ νζων νοςθλευτικϊν μονάδων και τθν επζκταςθ των
υφιςτάμενων. Ρρόςφατεσ μετριςεισ τθσ Ραγκόςμιασ Οργάνωςθσ Υγείασ δείχνουν ότι ςτισ
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φτωχζσ χϊρεσ αναλογοφν μόνο 10 νοςοκομειακζσ κλίνεσ ανά 10.000 ανκρϊπουσ, ενϊ ςτισ
λιγότερο φτωχζσ χϊρεσ θ αναλογία αυτι είναι 6 φορζσ μεγαλφτερθ. Ρολλζσ
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ αντιμετωπίηουν επίςθσ τθν πρόκλθςθ τθσ βελτίωςθσ των
ςυςτθμάτων διακομιδισ, τα οποία κα ςυνεκτιμοφν τισ ανάγκεσ ειςαγωγισ του πλθκυςμοφ
ςε νοςοκομεία με τθ διακεςιμότθτα των νοςοκομειακϊν κλινϊν, κα ενκαρρφνουν τθν
ενεργό ςυνεργαςία μεταξφ των νοςοκομείων, κα εξαςφαλίηουν τθν υπευκυνότθτα του
νοςθλευτικοφ προςωπικοφ όλων των βακμίδων και κα αναπτφςςουν διάφορουσ δείκτεσ για
τον ζλεγχο τθσ αποτελεςματικότθτάσ του.
- Ζκτο βιμα Βελτίωςθ τθσ φροντίδασ που παρζχεται ςτισ λεχϊνεσ, τα νεογνά και τα μικρά παιδιά
Θ ςωςτι φροντίδα των μθτζρων ςθμαίνει τθν παροχι τουλάχιςτον οριςμζνων βαςικϊν
υπθρεςιϊν ςε όλεσ τισ ζγκυεσ, τισ λεχϊνεσ και τα νεογνά. Σθμαίνει, επίςθσ, τθν παροχι
ειδικευμζνων υπθρεςιϊν ςε περιπτϊςεισ ανάγκθσ ςε όςεσ γυναίκεσ τθ χρειάηονται.
Σθμαίνει ακόμα τθν προςφορά των καλφτερων δυνατόν υγειονομικϊν υπθρεςιϊν, ςε
ςθμείο που όλοι, οι νοςθλευτζσ, οι αςκενείσ και οι ςυγγενείσ τουσ να είναι ικανοποιθμζνοι.
Θ ςωςτι φροντίδα, τζλοσ, πρζπει να αποβλζπει ςτθ βελτίωςθ των υπθρεςιϊν που
προςφζρονται ςε όλεσ τισ γυναίκεσ.
Ενϊ τα υφιςτάμενα Συςτιματα Υγείασ ςτισ αναπτυγμζνεσ και ςτισ μεςαίου ειςοδιματοσ
χϊρεσ μπορεί να χρειάηονται μεταρρυκμίςεισ για να βελτιωκεί θ ποιότθτα τουσ, ςτα νζα
Συςτιματα Υγείασ πρζπει να δθμιουργθκοφν μθχανιςμοί, οι οποίοι κα ελζγχουν τθν
ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Στθν Ακτι του Ελεφαντοςτοφ για παράδειγμα, ζνα
εκνικό πρόγραμμα για τθν πρόλθψθ τθσ μετάδοςθσ του ιοφ HIV από τθ μθτζρα ςτο παιδί,
ενςωματϊκθκε ςτισ υφιςτάμενεσ υγειονομικζσ υπθρεςίεσ προσ τισ μθτζρεσ, βελτιϊνοντασ
με τον τρόπο αυτό τθ φροντίδα που παρζχεται γενικά ςτισ μθτζρεσ και ειδικότερα κατά το
τρίτο ςτάδιο του τοκετοφ.

5. υνεργαςία για τθν υγεία των μθτζρων και των νεογνϊν
Τα ζξι βιματα που προαναφζρκθκαν
ςυμπλθρϊνονται από ζνα ζβδομο: τθ
ςυντονιςμζνθ υποςτιριξθ και τθ δζςμευςθ των
επικεφαλισ ςτον τομζα Υγείασ, των θγετϊν
κάκε χϊρασ και των διεκνϊν εταίρων, οι οποίοι
ζχουν αρμοδιότθτα για τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ
των μθτζρων και των νεογνϊν.
Θ πρόοδοσ που ζχει ςυντελεςτεί πρόςφατα ςε
κζματα ςυνεργαςίασ, αποτελεςματικότθτασ και
διακζςιμων πόρων για τθ βελτίωςθ αυτι, είναι
ενκαρρυντικι και προςφζρει τθν ελπίδα περαιτζρω βελτίωςθσ τα επόμενα χρόνια. Η
διεκνισ φροντίδα για τθν υγεία των μθτζρων, των νεογνϊν και των παιδιϊν αυξικθκε
κατά 64% τθν τριετία 2003-2006. Το ζργο των διεκνϊν Οργανιςμϊν για τθν υγεία γίνεται
όλο και περιςςότερο ςυλλογικό με τθ χριςθ εργαλείων όπωσ το 8ο Φόρουμ για τθν Υγεία,
ενϊ υπάρχει και αυξανόμενθ ςυναίνεςθ για περαιτζρω δράςθ. Οι πρόςφατεσ βελτιϊςεισ
όπωσ θ διακιρυξθ τθσ Άκκρασ ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα τθσ βοικειασ και θ κοινι
διλωςθ τθσ UNICEF, τθσ Ραγκόςμιασ Οργάνωςθσ Υγείασ, τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ και του
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Ταμείου για τον Ρλθκυςμό του Ο.Θ.Ε, για τθν πρόκεςι τουσ να εντείνουν και να
ςυντονίςουν τισ προςπάκειζσ τουσ ϊςτε να επιτευχκεί ο πζμπτοσ Αναπτυξιακόσ Στόχοσ τθσ
Χιλιετίασ, απεικονίηουν τθ νζα επιτακτικι ανάγκθ για τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ των μθτζρων
και των νεογνϊν.
Θ δζςμευςθ των πολιτικϊν για τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ των μθτζρων και των νεογνϊν
ενιςχφεται επίςθσ, ιδιαίτερα μάλιςτα ςτα υψθλά κλιμάκια. Κατά τθ Σφνοδο Κορυφισ των 8
πλουςιότερων κρατϊν του κόςμου του 2008 ςυηθτικθκε και το κζμα τθσ μθτρικισ
κνθςιμότθτασ. Θ «Συνεργαςία για τθν υγεία των μθτζρων, των νεογνϊν και των παιδιϊν»
ηιτθςε από τουσ θγζτεσ αυτοφσ να αυξιςουν τισ δαπάνεσ για τθν υγεία και τον
οικογενειακό προγραμματιςμό κατά 10,2 διςεκατομμφρια δολάρια Θ.Ρ.Α ετθςίωσ. Οι κοινζσ
αυτζσ προςπάκειεσ που καταβάλλονται ς' όλο τον κόςμο και ενιςχφονται από
περιφερειακά Πργανα όπωσ θ «Αφρικανικι Ζνωςθ», κακιςτοφν ιςχυρότερεσ τισ ςχετικζσ
δεςμεφςεισ και τισ ςυνζργειεσ του δθμοςίου και του ιδιωτικοφ τομζα, ενϊ βελτιϊνουν τθν
αποτελεςματικότθτα των επενδυόμενων πόρων και τθν ανταγωνιςτικότθτα των
αναλαμβανόμενων δράςεων.
Θ πρόκλθςθ που πρζπει να αντιμετωπιςτεί είναι να διατθριςουμε ηωντανζσ και να
ενιςχφςουμε ακόμα περιςςότερο αυτζσ τισ δεςμεφςεισ για τισ μθτζρεσ και τα νεογνά. Οι
προςπάκειζσ μασ πρζπει να εςτιάηουν ςε αποδείξεισ και αποτελζςματα. Δεν υπάρχει
ανάγκθ να περιμζνουμε μια νζα ςθμαντικι επιςτθμονικι ανακάλυψθ ι ζνα νζο
παράδειγμα να μασ δείξει το δρόμο για τθν πρόοδο. Η γνϊςθ που μπορεί να ςϊςει
εκατομμφρια νεογνϊν και μθτζρων είναι διακζςιμθ, τα ςτοιχεία υπάρχουν, θ ανάλυςι
τουσ βελτιϊνεται με γριγορουσ ρυκμοφσ και το πλαίςιο δράςθσ - οι Αναπτυξιακοί τόχοι
τθσ Χιλιετίασ ζχει κακοριςτεί.
Συγκεκριμζνεσ πρόοδοι ζχουν επιτευχκεί ςτθ μείωςθ τθσ παιδικισ κνθςιμότθτασ κατά τθ
διάρκεια τθσ μεταγεννθτικισ περιόδου (μεταξφ 29 θμερϊν και πζντε ετϊν) ςε πολλζσ
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Οι μθτζρεσ και τα νεογνά απαιτοφν τθν ίδια προςοχι.
Οι προςπάκειεσ πρζπει τϊρα να εςτιάςουν ςτθν εξαςφάλιςθ ότι οι ανκρϊπινοι και οι
χρθματικοί πόροι, θ πολιτικι βοφλθςθ και θ δεςμεφςεισ για ςυνεργαςία κα ενιςχφονται
εμφανϊσ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο και πωσ όλοι κα παραμζνουν αφιερωμζνοι ςτο
ςτόχο τθσ βελτίωςθσ τθσ υγείασ και τθσ επιβίωςθσ των μθτζρων και των νεογνϊν.

Ρθγι: http://www.unicef.gr
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ΠΑΡΑ ΣΙ ΠΡΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟ TRAFFICKING1 ΕΞΑΚΟΛΟΤΘΕΙ ΝΑ ΠΛΗΣΣΕΙ
ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ
Ρρόςφατεσ εκτιμιςεισ για τα προγράμματα αντιμετϊπιςθσ εμπορίασ και παράνομθσ
διακίνθςθσ παιδιϊν (child trafficking) ςε επτά χϊρεσ τθσ Ανατολικισ και Νοτιοανατολικισ
Αςίασ διαπιςτϊνουν ότι θ ζκταςθ του προβλιματοσ δεν φαίνεται να υποχωρεί –παρά τισ
προςπάκειεσ των κυβερνιςεων, των δωρθτϊν, και των διεκνϊν και τοπικϊν οργανϊςεων
βοικειασ– και ότι απαιτείται μια νζα προςζγγιςθ για να αντιμετωπιςτεί όχι μόνο το
trafficking παιδιϊν και άλλεσ ςχετικζσ μορφζσ κακοποίθςθσ και εκμετάλλευςθσ.

Παξάλνκε δηαθίλεζε παηδηώλ (child
trafficking) είλαη ε επηζηξάηεπζε ή ε
κεηαθνξά παηδηώλ κε ηελ απεηιή
θόβνπ, άζθεζεο βίαο,
παξαπιάλεζεο ή κε ηελ παξνρή
ακνηβήο ζην πξόζωπν πνπ ηα
ειέγρεη, κε ζθνπό ηελ
εθκεηάιιεπζή ηνπο.

Θ μελζτθ τθσ UNICEF, «Trafficking Ραιδιϊν ςτθν
Ανατολικι και Νοτιοανατολικι Αςία», που
δθμοςιοποιείται αφριο ςτο Ουζλιγκτον τθσ Νζασ
Ηθλανδίασ και τθν Μπανγκόκ τθσ Ταϊλάνδθσ,
διαπιςτϊνει πωσ ζχουν επιτευχκεί πάρα πολλά
ςτθν περιοχι αυτι ςτον τομζα τθσ προϊκθςθσ
τθσ διμεροφσ και διεκνοφσ ςυνεργαςίασ. Υπιρξαν
επίςθσ εξελίξεισ ςτθν αναμόρφωςθ νομοκεςιϊν
και πολιτικϊν.

Πμωσ, θ μελζτθ διαπιςτϊνει επίςθσ πωσ παρά το ότι οι περιςςότερεσ χϊρεσ ανζπτυξαν και
προςάρμοςαν νόμουσ και πολιτικζσ με κατάλλθλο τρόπο, θ εφαρμογι τουσ γενικά υπιρξε
αςκενισ, εξαιτίασ ανεπάρκειασ πόρων, περιοριςμζνων δυνατοτιτων, κακοφ ςυντονιςμοφ ι
ζλλειψθσ θγεςίασ.
Ζνα από τα κφρια ευριματα τθσ μελζτθσ είναι θ
κατανομι του βακμοφ τρωτότθτασ των παιδιϊν
Η εθκεηάιιεπζε ηωλ παηδηώλ
ςε κατθγορίεσ και θ δθμιουργία διαφορετικϊν
πεξηιακβάλεη ηελ εμώζεζε ζηελ
πνξλεία, ηε ζεμνπαιηθή
προγραμμάτων και προςεγγίςεων για κάκε μια
θαθνπνίεζε, ηελ αλαγθαζηηθή
από αυτζσ. Ππωσ δθλϊνει χαρακτθριςτικά θ
εξγαζία, ηελ ππνρξεωηηθή
Ρεριφερειακι Διευκφντρια τθσ UNICEF Ανουπάμα
πξνζθνξά ππεξεζηώλ θαζώο θαη
άο Σινγχ: «Τϊρα ζχουμε δεκάδεσ προγράμματα
ηελ αθαίξεζε νξγάλωλ.
κατά του trafficking παιδιϊν ςτθν περιοχι, όμωσ
υπάρχουν επίςθσ δεκάδεσ προγράμματα κατά τθσ
παιδικισ εργαςίασ, τθσ ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ, τθσ βίασ και παραμζλθςθσ αλλά και
για το ςφςτθμα απονομισ δικαιοςφνθσ ςτουσ εφιβουσ επίςθσ. Πμωσ οι βακφτερεσ αιτίεσ
που εκκζτουν τα παιδιά ςε κίνδυνο ςε αυτζσ τισ καταςτάςεισ πρζπει πραγματικά να
αντιμετωπιςκοφν ταυτόχρονα παρά θ κάκε μια ξεχωριςτά.»
Οι ίδιοι παράγοντεσ που κάνουν τα παιδιά ευάλωτα ςτο trafficking, ςυμπεριλαμβανομζνων
τθσ φτϊχειασ, τθσ διάλυςθσ τθσ οικογζνειασ, τθσ ζλλειψθσ ευκαιριϊν ςτθν εκπαίδευςθ,
των διακρίςεων, τθσ ηιτθςθσ φκθνϊν εργατικϊν χεριϊν ι νυφϊν και των αυξανόμενων
ανιςοτιτων μεταξφ και εντόσ των χωρϊν, είναι αυτοί που κακιςτοφν τα παιδιά ευάλωτα ςε
άλλεσ μορφζσ κακοποίθςθσ, βίασ και εκμετάλλευςθσ.

1

Trafficking: Ραράνομθ διακίνθςθ ανκρϊπων. Child Trafficking: Ραράνομθ διακίνθςθ παιδιϊν.
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Θ μελζτθ καταλιγει με τθ διαπίςτωςθ ότι αυτό
που χρειάηεται για να αντιμετωπιςτεί θ
Η κεηαβίβαζε ελόο παηδηνύ από
κατάςταςθ είναι θ ανάπτυξθ εκνικϊν
έλαλ άλζξωπν ζε θάπνηνλ άιινλ
επ’ ακνηβή ή κε νπνηνδήπνηε άιιν
ςυςτθμάτων παιδικισ προςταςίασ εντόσ των
αληίηηκν ραξαθηεξίδεηαη παξάλνκε
χωρϊν παρόμοια με τθ δθμιουργία
δηαθίλεζε ή πώιεζε ηνπ παηδηνύ.
αποτελεςματικϊν ςυςτθμάτων υγείασ πολλζσ
δεκαετίεσ πριν. Ζχοντασ μια ολοκλθρωμζνθ,
ςυςτθματικι προςζγγιςθ, των προβλθμάτων των παιδιϊν ςτθν περιοχι, το trafficking, όπωσ
και άλλεσ παραβιάςεισ, κα μπορεί να προλθφκεί πιο αποτελεςματικά.
Οι επτά χϊρεσ που εξετάηει θ μελζτθ είναι: Κίνα, Ινδονθςία, Λαϊκι Δθμοκρατία του Λάοσ,
Μαλαιςία, Φιλιππίνεσ, Βιετνάμ και Σαϊλάνδθ. Μόνο ςτθν τελευταία (Ταϊλάνδθ) το 5% των
νεογζννθτων –δθλαδι 50.000 παιδιά το χρόνο– δεν καταγράφονται ςε λθξιαρχεία, με
αποτζλεςμα να διατρζχουν μεγάλο κίνδυνο να πζςουν κφματα trafficking. Θ μελζτθ
δθμοςιεφεται εν όψει του Φόρουμ του Ειρθνικοφ για τθν Ραράνομθ Διακίνθςθ Ατόμων που
κα γίνει ςτο Ουζλιγκτον τθσ Νζασ Ηθλανδίασ από 2-4 Σεπτεμβρίου.
Ακινα, 31 Αυγοφςτου 2009

Ρθγι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ UNICEF - Ανδρ. Δθμθτρίου 8 & Τη. Κζννεντι 37, 161 21
Καιςαριανι.

Διαβάςτε τθν πλιρθ ζκκεςθ ςτο www.unicef.gr

Επιςτροφι
ςτα Ρεριεχόμενα

Τα Δικαιϊματα των Ραιδιϊν

Αφίςα του Καναδικοφ Υπουργείου Δικαιοςφνθσ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν
Ρθγι: http://en.wikipedia.org/wiki/Human_trafficking
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ΟΙ ΠΡΟΠΑΘΕΙΕ ΣΩΝ ΚΡΑΣΩΝ ΝΑ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΟΤΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ
ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Χϊρεσ που ςυμμορφϊνονται πλιρωσ με τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθν προςταςία
των παιδιϊν από τθν παράνομθ διακίνθςθ (child trafficking) και τθ χριςθ βίασ.
Χϊρεσ ι περιοχζσ που καταβάλλουν προςπάκειεσ κατά τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ
παιδιϊν.
Χϊρεσ που δεν καταβάλλουν καμιά προςπάκεια για να αντιμετωπίςουν τθν παράνομθ
διακίνθςθ παιδιϊν.
Δεν υπάρχουν δεδομζνα.
Ρθγι: http://en.wikipedia.org/wiki/Human_trafficking
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