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ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
Μετά από εξουσιοδότηση των σωματείων μελών του Ε. Σ. Ε. κατά την Γενική Συνέλευση της 20-10-2022 προς την Εκτελεστική Επιτροπή τα μέλη της συνήλθαν στις 25-10-2022
και αποφάσισαν τα παρακάτω σχετικά με τον βιασμό και εκπόρνευση της ανήλικης στον Κολωνό.
Εκφράζουμε:
1)οργή και αποτροπιασμό για την κατ’ εξακολούθηση μαστροπεία και βιασμό της 12χρονης
ανήλικης στον Κολωνό που απασχολεί την ελληνική κοινωνία.
2) Αγανάκτηση για την έκθεση και αναπαραγωγή της προσωπικής ζωής της ανήλικης από
ΜΜΕ.
3)Απογοήτευση από δηλώσεις δικηγόρων για την ηλικία της ανήλικης.
4)Λύπη για την ολιγωρία της κοινωνίας και των θεσμών πρόνοιας για την πρόληψη της κακοποίησης και σεξουαλικής βίας παιδιών.
5)Αγωνία για την χαλάρωση του οικογενειακού δεσμού που δεν προωθεί αξίες στην κοινωνικοποίηση παιδιών.
6) Ανησυχία για τον εθισμό και ανοχή της κοινωνίας στα χυδαία και βίαια πρότυπα που
προβάλλουν η κοινωνία του θεάματος και τα Μ.Μ.Ε.
Καταδικάζουμε:
Την κάθε μορφή κακοποίησης και σεξουαλικής βίας παιδιού.
Την επαναθυματοποίηση βιασθέντος παιδιού μέσω των ΜΜΕ,
Την ενοχοποίηση παιδιών θυμάτων βίας από δικηγόρους.
Την στάση της κοινωνίας, του Κράτους, των Οργανισμών Πρόνοιας και φορέων για την πρόληψη της παιδικής βίας
Το ελλιπές κρατικό ενδιαφέρον για την ενδυνάμωση της οικογένειας οικονομικά, κοινωνικά
και ψυχολογικά.
Την χυδαιότητα των προτύπων που προβάλλουν τα ΜΜΕ και τα δίκτυα.
Ζητούμε:
Την ποινική και οικονομική τιμωρία των κακοποιητών .
Την προστασία του θύματος βίας σε εξειδικευμένες δομές.
Την άμεση διερεύνηση και εκδίκαση υποθέσεων βίας παιδιών.
Την εξειδικευμένη μεταχείριση του παιδιού θύματος από τις αστυνομικές δικαστικές αρχές
και τις υπηρεσίες πρόνοιας.
Την άμεση επέμβαση του Ε.Σ.Ρ και των Δικηγορικών Συλλόγων επί αντιδεοντολογικών συμπεριφορών δημοσιογράφων ή Δικηγόρων.
Την οικονομική στήριξη των φτωχών ή δυσλειτουργικών οικογενειών.
Την ευαισθητοποίηση οικογένειας, σχολείου, κοινωνίας, φορέων να καταγγέλλουν την παιδική κακοποίηση.
Αθήνα 25-10-2022
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων
Και τα Σωματεία – Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων

