ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚANDERSTEG ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
Όλοι εµείς, οι συµµετέχο ντες στο Συ νέδριο µε θέµα «Ενωµένες Προσπάθειες κατά της Θυµατοποίησης», το
οποίο πραγµατοποιήθηκε στην πόλη Kandersteg της Ελβετίας στις 8-10 Ιουνίου 2007, δηλώνουµε την
µακροπρόθεσµη δέσµευση και αποφασιστικότητά µας να προάγουµε τις υγιείς σ χέσεις και να προλαµβάνουµε
τον εκφοβισµό και τη θυµατοποίηση στα παιδιά και τους νέους.

Διαπιστώσεις
• Σήµερα, περίπου 200 εκατοµµύρια παιδιά και νέοι σε όλον
τον κόσµο είναι θύµατα κακοποίησης από τους συνοµηλίκους
τους.
• Κάθε παιδί και κάθε νέος έχει το δικαίωµα να γίνεται

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν
• Να σταµατούµε τον εκφοβισµό τώρα σε όλα
τα πλαίσια όπου ζουν, εργάζονται και
παίζουν τα παιδιά και οι νέοι.
• Να ξεκινούµε την πρόληψη νωρίς και να τη

σεβαστός και να είναι ασφαλής. Ο εκφοβισµός είναι µια

συνεχίζουµε καθ’ όλη τη διάρκεια της

παραβίαση αυτού του θεµελιώδους ανθρώπινου

παιδικής και της εφηβικής ηλικίας. Στόχος της

δικαιώµατος.

πρόληψης είναι οι γνωστοί παράγοντες

• Είναι ηθική ευθύνη των ενηλίκων να εξασφαλίσουν ότι αυτά
τα δικαιώµατα γίνονται σεβαστά και ότι προάγεται η υγιής
ανάπτυξη και τα δικαιώµατα των πολιτών. Πολλοί ενήλικοι

κινδύνου και προστατευτικοί παράγοντες,
καθώς και η προαγωγή των υγιών σχέσεων.
• Να εκπαιδεύουµε και να ενδυναµώνουµε

επιθυµούν να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση και

όλους τους ενηλίκους που ασχολούνται µε τα

περισσότερες στρατηγικές για να αντιµετωπίσουν

παιδιά και τους νέους, ώστε να προάγουν τις

αποτελεσµατικά τον εκφοβισµό.

υγιείς σχέσεις και να προλαµβάνουν τον

• Ο εκφοβισµός είναι µια µορφή επιθετικότητας, που αφορά
την κατάχρηση δύναµης στις σχέσεις. Αναγνωρίζεται διεθνώς

εκφοβισµό.
• Να εφαρµόζουµε πολιτικές και προγράµµατα

ως ένα πολύπλοκο και σοβαρό πρόβληµα. Έχει πολλές

πρόληψης που βασίζονται στην επιστηµονική

όψεις, περιλαµβάνει και τη χρήση των νέων τεχνολογιών και

έρευνα, είναι κατάλληλα για την ηλικία, το

ποικίλλει ανάλογα µε την ηλικία, το φύλο και το πολιτισµικό

φύλο και το πολιτισµικό πλαίσιο των παιδιών

πλαίσιο.

και των νέων και εµπλέκουν όλους τους

• Τα παιδιά και οι νέοι που εµπλέκονται στον εκφοβισµό
υποφέρουν. Τα προβλήµατα του εκφοβισµού και της
θυµατοποίησης ξεκινούν τα πρώτα χρόνια της ζωής και για
µερικούς ανθρώπους διαρκούν ολόκληρη τη ζωή τους.
• Είναι γνωστοί πολλοί παράγοντες κινδύνου και

ενδιαφεροµένους: οικογένειες, συνοµηλίκους,
σχολεία και κοινότητες.
• Να εφαρµόζουµε συνεχή αξιολόγηση και
παρακολούθηση των πολιτικών και των
προγραµµάτων, η οποία είναι αναγκαία για

προστατευτικοί παράγοντες που σχετίζονται µε τον

να αξιολογούµε την επιτυχία τους και να

εκφοβισµό και σε διάφορες χώρες εφαρµόζονται προληπτικά

είµαστε σε θέση να εγγυόµαστε

προγράµµατα µε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα.

αποτελεσµατικά τα δικαιώµατα των παιδιών

• Οι επιπτώσεις του εκφοβισµού στη σωµατική και ψυχική
υγεία, στην κοινωνική και στη σχολική προσαρµογή έχουν

και των νέων.
Kandersteg, Ελβετία, 10 Ιουνίου 2007

τεράστιο αντίκτυπο στο ανθρώπινο και στο κοινωνικό
κεφάλαιο. Το κόστος του εκφοβισµού αποτελεί ένα
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εργατικού δυναµικού και την καινοτόµο δράση.
• Ο εκφοβισµός µας αφορά και µας επηρεάζει όλους.
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