ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “CHILDOSCOPE”
Μεηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ Ψεθίζκαηνο γηα ηελ ζπλεηζθνξά ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηώλ ζηελ
αλεύξεζε ησλ εμαθαληζκέλσλ θαη ζεμνπαιηθά θαθνπνηεκέλσλ παηδηώλ ζηηο 27 Σεπηεκβξίνπ ηνπ
2001, ην Child Focus, ην European Centre for Missing and Sexually Exploited Children θαη ην
Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ghent ηνπ
Βειγίνπ, ζπλεξγάζηεθαλ ην 2002 ζε κηα κεγάιε έξεπλα κέζσ ελόο θνηλνύ πξνγξάκκαηνο
STOP/Daphne (DAPHNE /02/037/YC - JAI/2002/STOP/108) πνπ ζπλρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
Τα απνειέζκαηα ησλ ηξηώλ θάζεσλ ηεο έξεπλαο ζπκπεξηιήθζεθαλ ζε ηξεηο μερσξηζηέο εθδόζεηο
θάησ από ην θνηλό όλνκα Childoscope.
Τν πξώην κέξνο, κε ηνλ ηίηιν Εξαθανιζμένα και Σεξοςαλικά Κακοποιημένα Παιδιά
ζηην Εςπωπαϊκή Ένωζη – μια Επιδημιολογική έπεςνα, ηνλίδεη ηελ αλάγθε κηαο
παλεπξσπατθήο πνιπζεκαηηθήο θαη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηαο (ζε ζπλεξγαζία ησλ
αξκνδίσλ θνξέσλ κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηώλ) γηα ηελ ζπιινγή επηδεκηνινγηθώλ
δεδνκέλσλ σο βάζε γηα βειηησκέλεο, ελεκεξσκέλεο πνιηηηθέο ζηνλ ηνκέα ησλ
εμαθαληζκέλσλ θαη ζεμνπαιηθώο θαθνπνηεκέλσλ αλειίθσλ.
Τν δεύηεξν κέξνο, είλαη έλα Δπξεηήξην ησλ Με-Κπβεξλεηηθώλ Οξγαλώζεσλ πνπ
εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο εμαθάληζεο θαη ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο αλειίθσλ.
Πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζθνπνύο, ηνλ ξόιν, ηελ δνκή θαη ηηο πξαθηηθέο
ηνπο, θαζώο θαη ηα ζηνηρεία γηα επηθνηλσλία κε απηέο. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηηο
Οξγαλώζεηο πνπ δξνπλ ζε Δπξσπατθό επίπεδν, θαζώο θαη αλαθνξά ζηνπο ηξόπνπο
ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνπο αξκνδίνπο θνξείο ζε εζληθό θαη επξσπατθό επίπεδν.
Τν ηξίην κέξνο, κε ηνλ ηίηιν Η Σςνεπγαζία ηηρ Κοινωνίαρ ηων Πολιηών και ηων
Απμοδίων Φοπέων ζηον Τομέα ηηρ Εξαθάνιζηρ και Σεξοςαλικήρ Εκμεηάλλεςζηρ
Ανηλίκων, εμεηάδεη ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηα όξηα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο κέζα ζην
πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο. Γηεξεπλά ζεκεία όπσο ηελ πξνζηαζία ησλ
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη ηα πξνβιήκαηα ζηηο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ κπνξεί λα
πξνθύςνπλ κέζα από ηε ζπλεξγαζία ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ κε ηελ θνηλσλία ησλ
πνιηηώλ.
Από ηόηε, θάζε κέξνο ηεο έξεπλαο έρεη επεθηαζεί θαη ελεκεξσζεί:
1. Έλα πξόγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο – ην Agis – ρξεκαηνδόηεζε ηελ επέθηαζε ηεο
επηδεκηνινγηθήο έξεπλαο ζηα 10 λέα Κξάηε-Μέιε ηεο Δ.Δ. κεηά ην 2004.

2. Πξόζθαηα, πάιη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ην Daphne, ην Δπξεηήξην
επεθηάζεθε ζε έλα ακθίξξνπν δηαδηθηπαθό εξγαιείν ην νπνίν πεξηιακβάλεη εκεξνιόγην
γεγνλόησλ / εθδειώζεσλ, ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε θαη ειεθηξνληθή επηθνηλσλία.
Πεξηζζόηεξεο από 300 Οξγαλώζεηο από 29 ρώξεο είλαη ηώξα ζπλδεδεκέλεο κε ην Δπξεηήξην
θαη είλαη ζε ζέζε λα δηαρένπλ πιεξνθνξίεο, λα επηθνηλσλνύλ θαη λα αληαιιάζζνπλ θαιέο
πξαθηηθέο ζηνλ ηνκέα ηνπο.
3. Τέινο, ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ Childoscope ζα επεθηαζεί θαη ζα ηειεηνπνηεζεί κεηά από κηα
ζεηξά Σπδεηήζεσλ Σηξνγγπιήο Τξαπέδεο πνπ ζα γίλνπλ ζε 7 ρώξεο (Κύπξνο, Ληζνπαλία,
Σινβαθία, Σινβελία, Λεηνλία, Δζζνλία θαη Μάιηα) κέζα ζην 2006. Απηό ην πξόγξακκα έρεη
επίζεο επηρνξεγεζεί από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζσ ηνπ Daphne θαη έρεη σο θύξην ζηόρν
λα πξνσζήζεη θαη ηειηθά λα εθαξκόζεη ηηο εηζεγήζεηο ηεο έξεπλαο γηα ηελ ζπλεξγαζία ηεο
Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηώλ κε ηνπο αξκνδίνπο ζηηο 7 απηέο ρώξεο.
Τν Childoscope είλαη έλα δσληαλό πξόγξακκα θαη ζα ζπλερίζεη λα αλαπηύζζεηαη ώζηε λα
εθιείςνπλ ηα θαηλόκελα ηεο εμαθάληζεο θαη ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ αλειίθσλ.

